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ROK 1982
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie wydzielona została
z terytorium parafii św. Anny . Uczynił to w 1982 roku ówczesny Ordynariusz Diecezji
Lubelskiej ks. bp Bolesław Pylak. Widząc trudności pracy duszpasterskiej w tak dużej parafii jaką
była wtedy parafia św. Anny, podjął decyzję o utworzeniu Samodzielnego Ośrodka
Duszpasterskiego (SOD), który objął południową część parafii św. Anny, a dokładnie: część miasta
Lubartów na południe od ulic Mickiewicza, 1000 lecia i Nowodworskiej oraz wioski: Łucka, Kol.
Łucka, Wólka Rokicka, Baranówka, Trzciniec, Wandzin, Majdan Kozłowiecki i Annobór.
Zadanie organizacji nowej parafii ks. biskup powierzył dotychczasowemu wikariuszowi
jednej z krasnostawskich parafii, ks. Józefowi Huzarowi, mianując go równocześnie rektorem
Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie.
Ks. rektor otrzymał do wykonania prace związane z zorganizowaniem placu pod budowę i
budowę obiektów, które dziś stoją na parafialnej posesji, a równolegle stworzenie nowej wspólnoty
wiernych.
Nie były to zadania łatwe. Wtedy w naszym kraju nie było jeszcze dobrego klimatu dla tego
rodzaju inwestycji. Ponadto decyzja biskupa nie zyskała początkowo aprobaty mieszkańców tej
części miasta, z której planowano utworzyć nową parafię, a którzy dotychczas emocjonalnie byli
bardzo związani z Ojcami Kapucynami.
W tej sytuacji, równolegle z prowadzeniem procedury mającej na celu pozyskanie
odpowiedniego miejsca na budowę kompleksu kościelnego, podjęto pracę duszpasterską mającą na
celu integrację i scalanie mieszkańców parafii. Od września 1982 roku księża diecezjalni zaczęli
prowadzić katechezę dla dzieci. Rozpoczęli też odwiedzanie rodzin w ramach wizyty
duszpasterskiej. Systematycznie, aczkolwiek pomału, atmosfera wokół tworzenia nowej parafii
zaczęła zmieniać się na lepszą, co objawiło się wkrótce coraz większym angażowaniem się
wiernych w życie duchowe SOD, a także jego wsparciem materialnym.
Tymczasem trwały intensywne pertraktacje z przedstawicielami organów państwowych
mające na celu uzgodnienie lokalizacji działki, na której powstałyby zabudowania parafialne.
Efektem wielu rozmów jakie z „władzami” przeprowadził ks. Andrzej Tokarzewski – dziekan
dekanatu lubartowskiego, była decyzja z dn. 15 września 1982 roku wydana przez Urząd
Wojewódzki w Lublinie, który wskazał pod budowę kompleksu parafialnego, działki położone
między ul. Lubelską i 1go Maja; te, na których dziś widzimy pobudowany kościół, dom parafialny
i nieczynną już kaplicę z salami katechetycznymi. Udało się je pozyskać częściowo na zasadzie
zakupu, a częściowo na podstawie umowy o wieczystą dzierżawę.
Ostatecznie procedurę dotyczącą pozyskania gruntu zakończono w dniu 18 listopada 1982.
Wtedy, jeszcze bez zezwolenia na budowę, rozpoczęto prace budowlane mające doprowadzić do
wybudowania tymczasowej kaplicy, którą zaprojektował architekt mgr inż. Jan Wojciech
Kożuchowski.
W dniu 27 listopada 1982 roku, kiedy częściowo stały już ściany kaplicy, Naczelnik Miasta
Lubartowa wydał decyzję o wstrzymaniu budowy, traktując ją jako nielegalną.
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ROK 1983
Prace przy budowie kaplicy wznowiono w kwietniu 1983 roku.
Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu
wszystkich, kaplica została bardzo szybko
wybudowana i już w dniu 22 maja 1983 roku
poświęcona przez ks. bp. Bolesława Pylaka,
który celebrował Mszę Św. wspólnie z ks. inf.
Walentym Ligajem (emerytem, byłym długoletnim
proboszczem parafii św. Anny, dziekanem
Dekanatu Lubartowskiego), ks. Andrzejem
Tokarzewskim ówczesnym dziekanem Dekanatu
Lubartowskiego oraz kilkunastoma księżmi
z okolicznych parafii.
Współcelebrujący tę Mszę Św. kapelan s.s. Felicjanek z Jadwinowa, nieżyjący od dn. 9
maja 1997 roku, ks. Edward Kwiatosz ofiarował nowej kaplicy tabernakulum i obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
W tym dniu ogłoszono również, że na patronkę świątyni wybrana została Matka Boża
Nieustającej Pomocy, a uroczystości odpustowe ku Jej czci obchodzone będą corocznie w ostatnią
niedzielę czerwca.
Od dnia poświęcenia tymczasowa kaplica zaczęła już pełnić wszystkie przypisane jej
funkcje. Przede wszystkim wierni mieli możliwość uczestniczenia każdego dnia we Mszach Św.
W maju tego roku dwie pierwsze grupy dzieci klas II szkół podstawowych Lubartowa
i wiosek przystąpiły do Pierwszej Komunii Św.. W dniu 7 czerwca 1983 ks. bp Piotr Hemperek
udzielił Sakramentu Bierzmowania 154 uczniom klas VIII szkół podstawowych. 26 czerwca 1983
świętowany był odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a 27 września tego samego roku
udzielono w naszej kaplicy po raz pierwszy Sakramentu Chrztu. Z uwagi na dość dużą odległość
kaplicy od cmentarza parafialnego, nie były tylko odprawiane msze pogrzebowe. Te w dalszym
ciągu sprawowane były w kościele św. Anny.
W kancelarii parafialnej zorganizowanej przez organistę, pana Wacława Pankowskiego,
rozpoczęto prowadzenie ksiąg chrztów, ślubów i pogrzebów.
Wszystkie najważniejsze wydarzenia dotyczące wspólnoty SOD spisywane są w parafialnej
kronice zaprowadzonej już w 1982 roku.
W dniach 1623 czerwca 1983 swoją II pielgrzymkę do Ojczyzny odbył Papież Jan Paweł II.
Już wtedy, jako niespełna roczna, wspólnota Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego, dwoma
autokarami, pod przewodnictwem ks. rektora Józefa Huzara wyjechała do Niepokalanowa na
spotkanie z Ojcem Świętym. Wszyscy liczyli na błogosławieństwo Papieża na czas tworzenia
kościoła duchowego i materialnego w rodzącej się parafii.
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Wyjazd do Niepokalanowa zapoczątkował pielgrzymkowe tradycje wiernych SOD,
a później parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie.
W tym samym roku, 3 sierpnia pierwszy raz grupa naszych parafian wyruszyła na szlak
pielgrzymi do Częstochowy (grupie przewodniczył ks. rektor J. Huzar), a 5 września do
Wąwolnicy.
Od 1 września 1983 nauczanie religii prowadzone przez miejscowych księży oraz
felicjankę, s. Franciszkę odbywało się już w dwóch skromnych salach katechetycznych
dobudowanych do wschodniej ściany kaplicy.
Na początku roku szkolnego 1983/84 wikariusz, ks. Adam Sołtysiak zorganizował pierwszą
wspólnotę parafialną – grupę ministrantów.
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ROK 1984
Rok 1984 upłynął głównie na prowadzeniu „zwyczajnych” prac duszpasterskich zarówno
w naszej kaplicy jak i w kaplicy w Wólce Rokickiej.
Skierowany przez biskupa ordynariusza do pracy w naszym SOD ks. Stanisław Zając
zorganizował bibliotekę i stworzył pierwszą grupę ruchu oazowego „ŚwiatłoŻycie”.
W kaplicy SOD zaczęli się spotykać członkowie Kół Żywego Różańca, których było już 46,
a które dotychczas funkcjonowały przy parafii św. Anny.
W grudniu 1984 roku na zakończenie rekolekcji adwentowych, na placu kościelnym od
strony ul. 1go Maja postawiono i poświęcono dębowy krzyż – dar mieszkańców Trzcińca. Obecnie
na miejscu krzyża, który został usunięty z powodu zniszczenia przez warunki atmosferyczne, stoi
figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – dar jednej z lubartowskich rodzin.
Równolegle gromadzono środki finansowe na zakup materiałów budowlanych na dom
parafialny, aby jak najszybciej poprawić warunki w jakich dzieci uczyły się religii.
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ROK 1985
Projekt budynku parafialnego składającego się z dwóch segmentów, mniejszego –
mieszkalnego i większego – katechetycznego, który opracowali architekci, mgr inż. Jan Wojciech
Kożuchowski, mgr inż Jan Wojciech Skowroński i mgr inż. Jerzy Roguski, został w marcu 1985
roku złożony w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie celem zatwierdzenia i wydania pozwolenia na
budowę.
Oczekiwany dokument – pozwolenie na rozpoczęcie budowy – wpłynął w drugiej dekadzie
sierpnia 1985 roku. Jednakże zezwolenie dotyczyło tylko części mieszkalnej domu parafialnego.
Warunkiem budowy części katechetycznej było rozebranie tymczasowej kaplicy z salami
katechetycznymi. Był to warunek w ówczesnej sytuacji nie do spełnienia, ponieważ nie byłoby
pomieszczeń na naukę religii. Ks. rektor podjął wtedy bardzo odważną decyzję o rozpoczęciu
budowy jednak całego budynku. Groziło to przykrymi konsekwencjami, ale dzięki Bogu udało się.
Plebania została pobudowana a z tymczasowej kaplicy korzystamy do dzisiaj. Na przełomie
sierpnia i września 1985, w ciągu kilku dni zrobiono wykop, szalunki i zbrojenie pod nowy obiekt.
Dzięki zaangażowaniu miejscowych parafian oraz jednej z lubartowskich firm budowlanych udało
się w ciągu jednego dnia zalać fundamenty, a już w połowie grudnia 1985 położyć strop na ostatniej
kondygnacji domu parafialnego.
Ks. rektor Józef Huzar zajmował się głównie problemami związanymi z budową i jej
zabezpieczeniem finansowym. Wikariusze, ks. Adam Sołtysiak i ks. Stanisław Zając prowadzili
prace duszpasterskie wśród parafian: przygotowali dzieci do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej a
młodzież do Sakramentu Bierzmowania. Powstał ruch trzeźwościowy im. Maksymiliana Kolbe,
dorośli mieli możliwość słuchania skierowanych do nich katechez, a młodzież ruchu oazowego
„ŚwiatłoŻycie” po raz pierwszy od powołania SOD przedstawiła „jasełka” (29 grudnia 1985 roku).
Pracująca wówczas w naszej parafii jako
katechetka, felicjanka, siostra Rita, założyła kilka
dziecięcych kółek różańcowych.
W okresie Adwentu wszystkim rodzinom w
obrębie działania SOD dostarczono opłatki.
Zebrane przy tej okazji ofiary zasiliły fundusz
budowy kościoła.
Jeszcze przed Nowym Rokiem 1986 księża
rozpoczęli odwiedzanie rodzin w ramach wizyty duszpasterskiej.
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ROK 1986
22 czerwca 1986 miała miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził
ks. abp Bolesław Pylak.
5 lipca 1986 na prośbę ks. rektora zgłosiło się do pracy społecznej 107 mężczyzn, którzy
zrobili 300 metrowy wykop i położyli kabel zasilający energią elektryczną (ze stacji niskiego
napięcia przy ul. Powstańców Warszawy) dom parafialny, a później i kościół.
Intensywne prace wykończeniowe w budynku plebanii
spowodowały, że od 1 września 1986 katecheza dzieci mogła
odbywać się w nowych, dużych i jasnych salach części
katechetycznej domu parafialnego. Katechetkę, siostrę Ritę
zastąpiła siostra Christella, również felicjanka. 13 września 1986
roku bp Jan Śrutwa poświęcił sale ktechetyczne i odprawił
w Mszę Św. W intencji dzieci.
Ks. proboszcz Józef Huzar w trosce o zapewnienie
właściwej opieki duszpasterskiej wiernym, których liczba rosła
w związku z powstającym osiedlem przy ul. ks. Jerzego
Popiełuszki, zwrócił się do ks. bp. Bolesława Pylaka z prośbą
o skierowanie do pomocy jeszcze jednego księdza wikariusza,
którym w grudniu 1986 został ks. Jacek Wargocki.
Od chwili wprowadzenia się do mieszkań w nowym
budynku plebanii, księża zaprzestali stołowania się na plebanii
przy parafii św. Anny i u prywatnych osób. W domu parafialnym zorganizowana została kuchnia
i zatrudniona pani Teresa Wasilewska, która troszczyła się o wyżywienie nie tylko mieszkających
na plebanii księży, ale też gości. Tak zorganizowana kuchnia istnieje do dzisiaj, a prowadzi ją pani
Krystyna Raczyńska.
Jesienią 1986 roku rozpoczęto budowę
kościoła zaprojektowanego przez architektów:
mgr. inż. Jana Wojciecha Kożuchowskiego i mgr.
inż. Jerzego Roguskiego – tych samych, którzy byli
autorami projektu domu parafialnego, a J.W.
Kożuchowski,
również
projektu
naszej
tymczasowej kaplicy. Wykopy pod fundamenty
budowli przygotowane zostały już wiosną, choć
oficjalne
zezwolenie
na
budowę
Urząd
Wojewódzki w Lublinie wydał dopiero 6 listopada
1986 roku. Z tego względu fundamenty zalano
dopiero w połowie listopada tego roku. Prace
przerwano na zimę. Wznowiono je dopiero po
Świętach Wielkanocnych w 1987 roku.
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ROK 1987
W 1987 roku z powodu ograniczonych możliwości finansowych budowa kościoła
przebiegała pomału, ale ks. rektor i księża wikariusze dbali duchowy rozwój parafian. Świadczą
o działające w parafii wspólnoty: ruch „ŚwiatłoŻycie”, grupa ministrancka, Koła Żywego
Różańca, czy dziecięce kółka różańcowe. Z inicjatywy ruchów parafialnych, a z akceptacją ks.
rektora, zaczęły funkcjonować też nowe formy modlitw i nabożeństw, takie jak
czterdziestogodzinne nabożeństwo w okresie Wielkiego Postu, czy całonocna adoracja przy Grobie
Pana Jezusa w Wielką Sobotę.
Wielkim wydarzeniem dla naszej wspólnoty parafialnej było spotkanie z Papieżem Janem
Pawłem II w Lublinie w dniu 9 czerwca 1987 roku. W ramach przygotowań do tego spotkania w
naszym ośrodku duszpasterskim zorganizowany był dzień spowiedzi, aby każdy chętny mógł
skorzystać z tego sakramentu i godnie przyjąć Komunię Św. w intencji naszego Wielkiego Rodaka.
W dn. 8 czerwca 1987 roku ok. godz. 17:00 sprzed kaplicy wyruszyło pieszo do Lublina
około 1000 pielgrzymów. Po dojściu do Ciecierzyna, większa część pątników przenocowała
u miejscowych mieszkańców, a pozostali wrócili na nocleg do Lubartowa. Nazajutrz, obydwie
grupy pokonały drugi odcinek drogi, z Ciecierzyna do lubelskich Czubów, gdzie trwała budowa
kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny. Na placu budowy Eucharystię sprawował Ojciec
Święty, Jan Paweł II. Dla wszystkich ta Msza Św. była ogromnym przeżyciem. Wiele osób
uczestniczyło na żywo po raz pierwszy (a może i po raz ostatni...) we Mszy Świętej, którą
celebrował Papież Polak. Ponadto byliśmy świadkami udzielenia wtedy przez Ojca Świętego
święceń kapłańskich 50 alumnom, przedstawicielom wszystkich polskich seminariów duchownych.
W październiku 1987 delegacja parafian wyjechała do Częstochowy aby poświęcić cztery
obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i cztery różańce mające wkrótce rozpocząć peregrynację po
rodzinach należących do Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Lubartowie. Peregrynacja
trwała do lutego 1990 roku.
Skierowany w sierpniu 1987 do pracy w naszej wspólnocie ks. Marian Oszust prowadził
regularne, cotygodniowe katechezy dla dorosłych.
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ROK 1988
Na przełomie roku 1987/88 jak zwykle parafianie w swoich rodzinach przyjmowali księży
w ramach wizyty duszpasterskiej. Po zakończonej tegorocznej kolędzie, spośród osób zgłoszonych
przez wiernych, wyłoniony został ponad 100 osobowy Komitet Parafialny, który miał za zadanie
niesienie pomocy ks. rektorowi w podejmowaniu ważnych decyzji, zbieranie składek na budowę
kościoła, roznoszenie rodzinom opłatków przed świętami Bożego Narodzenia itp. Od tego czasu
każda wioska, blok i ulica miały swoich przedstawicieli w Komitecie Parafialnym. Potocznie
delegatów tego ciała nazywa się „komitetowymi” i chociaż (blisko 10 lat później) zaistniała przy
parafii Rada Duszpasterska, która przejęła większość zadań Komitetu Parafialnego, to po dzień
dzisiejszy funkcjonuje instytucja „komitetowych”, którzy w okresie Adwentu odwiedzają „swoich”
parafian w celu dostarczenia opłatków wigilijnych.
Dnia 18 stycznia 1988 roku (w czasie, kiedy wszyscy księża byli na „kolędzie”) miało
miejsce włamanie na plebanię. Z mieszkania ks. rektora Józefa Huzara skradziono gotówkę
i dokumenty osobiste. Zdarzenie zgłoszono na milicję, ale sprawcy włamania nie wykryto.
5 maja 1988 roku wielu naszych parafian uczestniczyło w pogrzebie zmarłego 3 maja 1988
roku ks. infułata Walentego Ligaja, który w latach 19471976 był proboszczem jedynej
lubartowskiej parafii św. Anny, a długie lata dziekanem Dekanatu Lubartowskiego.
Bardzo ważne, historyczne wydarzenie w dziejach naszej wspólnoty parafialnej miało
miejsce 6 października 1988 roku. Dekretem nr 1209/Gł/88 z dn. 6.10.1988 Biskup Lubelski
ks. Bolesław Pylak erygował kanonicznie, czyli oficjalnie powołał do życia Parafię pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie przez wyłączenie jej terenu z parafii p.w. św. Anny
w Lubartowie. Granica między nową parafią a parafią św. Anny przebiega ulicami: Cichą, Al.
Tysiąclecia i Nowodworską. Siedzibę nowej parafii Biskup Lubelski ustanowił przy
nowobudowanym kościele p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie przy ul.
Lubelskiej 97 A.
W tym dniu ks. rektor Józef Huzar mianowany został Proboszczem Parafii p.w. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie liczącej wówczas około 12.000 wiernych.
Tempo budowy w 1988 limitowane było
ilością posiadanych przez parafię środków
finansowych. Jednakże dzięki aktywności ks.
rektora Józefa Huzara oraz fizycznej i materialnej
pomocy parafian, do jesieni 1988 roku
wybudowane zostały ściany kościoła.
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ROK 1989
Rok 1989 był rokiem ważnym dla Polski, obfitującym w wiele ważnych wydarzeń
politycznych, które zmieniły też sytuację Kościoła w Polsce.
W tym roku wiele działo się również w naszej parafii.
Z początkiem roku księża kontynuowali rozpoczętą po Bożym Narodzeniu wizytę
duszpasterską.
W czasie kiedy wszyscy księża pracujący w naszej parafii odwiedzali wiernych w ramach
tzw. kolędy, Mszę Św. wieczorową odprawiał kapelan sióstr Felicjanek w Jadwinowie, ks. Edward
Kwiatosz, który służył pomocą naszej parafii w każdej sytuacji, aż do swojej śmierci.
Do istniejących już przy parafii wspólnot dołączył Legion Maryi, którego opiekunem
duchowym został ks. Stanisław Zając.
Z inicjatywy księży pracujących w naszej parafii oraz aktywnie działających wspólnot,
w 1989 roku zrodziły się nowe formy modlitwy:
 comiesięczna Msza Św. w intencji Papieża Jana Pawła II odprawiana w każdy 16ty dzień
miesiąca,
 Nowenna odprawiana w każdą środę przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z Mszą Św. wieczorową, podczas której wierni modlą się w intencjach przedłożonych na
piśmie, bądź przyniesionych w sercach,
 podziękowanie za zebrane przez rolników plony w ostatnią niedzielę sierpnia; tradycją
stało się, że rolnicy, mieszkańcy okolicznych wiosek przynoszą do poświęcenia wieńce dożynkowe.
W 1989 roku wzorem lat ubiegłych i podobnie jak w latach następnych wielu parafian
skorzystało z rekolekcji „w drodze”:
 młodzież ruchu oazowego „ŚwiatłoŻycie” przebywała na zimowych i letnich
piętnastodniowych rekolekcjach, które zorganizował i prowadził ks. St.Zając;
 pod opieką ks. Józefa Stręciwilka 40 chłopcówministrantów odbyło autokarową
pielgrzymkę do Niepokalanowa.
 w maju 1989 pracownicy jednego z prywatnych lubartowskich zakładów pracy udali się
do Częstochowy, aby tam przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej prosić o łaski dla siebie,
swoich rodzin i kraju. Opiekę duchową nad tą 40 osobową grupą sprawował proboszcz, ks. Józef
Huzar;
 3 sierpnia 1989 grupa parafian wyruszyła pieszo z Lublina do Częstochowy;
 2 września 1989 blisko 200 osób udało się do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
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Dzień 25 czerwca 1989 roku był dniem odpustu ku czci patronki parafii, Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. W południe parafianie uczestniczyli w sumie odpustowej, a w godzinach
popołudniowych, na stadionie miejskim w parku w Lubartowie, rozegrany został mecz piłki nożnej
między drużynami księży dekanatu lubartowskiego i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy
Lubartów. W reprezentacji księży zagrali wszyscy księża pracujący w parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy: ks. Józef Huzar, ks. Józef Stręciwilk, ks. Marian Oszust , ks. Stanisław Zając.
Drużyna księży wygrała mecz z wynikiem 4:1. Nie najważniejszy był jednak wynik, ale idea jaka
przyświecała tej imprezie. Otóż zamiast biletów wstępu, „kibice” składali dowolne ofiary, które
przeznaczone zostały na zakup specjalistycznego sprzętu dla lubartowskiego szpitala.
Równolegle z działalnością duszpasterską w parafii prowadzone były prace budowlane.
Łagodna zima 1988/1989 pozwoliła na przygotowanie szalunku pod chór kościelny, który
zalano betonem 1 kwietnia 1989 roku. Tę ogromną pracę wykonano w ciągu jednego dnia m. in.
dzięki gorliwej pomocy parafian. Do pomocy dwóm murarzom przyszło 66 parafian, zamiast 20
zaproszonych przez ks. proboszcza. Parafianie nie zawiedli również wtedy, kiedy trzeba było,
w celu dalszego zbrojenia placu budowy, położyć kabel zasilający zespół budynków parafialnych
energią elektryczną ze stacji niskiego napięcia przy ul. 1go Maja. Do pracy zgłosiło się wówczas
170 panów (czyli prawie 2 razy więcej niż zaprosił ks. proboszcz), którzy w ciągu 2 godzin
wykonali w ziemi wykop długości 350 metrów, położyli kabel i zasypali go.
Wiosną 1989 pracę przy budowie rozpoczęli cieśle. Ich zadaniem było ustawienie stempli
pod przyszły strop kościoła. Prace te jednak przebiegały niezbyt szybko, ponieważ panowie ci
pracowali przy kościele popołudniami, po zakończonej pracy w zakładach, w których byli
zatrudnieni na stałe. Drugim powodem spowolnienia prac ciesielskich była śmierć jednego z tych
rzemieślników.
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ROK 1990
W związku z zaistniałą sytuacją, wiosną 1990 roku prace ciesielskie przejęli do wykonania
murarze zatrudnieni dotychczas przy budowaniu kościoła. Byli oni mocno wspomagani przez
pracujących społecznie fachowców. Po murarzach, do prac przygotowujących strop do zalania
betonem przystąpili zbrojarze. Ofiarna praca murarzy, zbrojarzy oraz osób pracujących społecznie,
doprowadziła do tego, że rankiem 19 czerwca 1990 roku można było rozpocząć prace związane z
zalaniem betonem stropu kościoła. Czynność tę wykonała specjalistyczna firma budowlana, która
dostarczyła beton, udostępniła swój sprzęt i specjalistów do jego obsługi. Równocześnie bardziej
i mniej fachowe prace wykonywało społecznie ponad 60 parafian. Prace związane z zalewaniem
stropu trwały bez przerwy ponad 24 godziny. Dzięki Bogu, który pobłogosławił to przedsięwzięcie
dając odpowiednią pogodę oraz wszystkim zatrudnionym osobom, wykonano zamierzone prace
i strop powstał. Przez kilka następnych dni strażacy – wykorzystując swój sprzęt – polewali go
wodą.
Tego lata wymurowana została też wieża kościoła, której
wysokość (łącznie z krzyżem) wynosi 42 m.
W październiku 1990 roku przyszła pora na ustawienie
krzyża na wieży wieńczącej kopułę kościoła. Metalowy krzyż
został wykonany społecznie przez pracowników BAMETU. Ze
względu na jego ciężar podjęto decyzję, że zostanie on podniesiony
i ustawiony na wieży kościoła przy pomocy helikoptera. Po
omówieniu z pilotem technicznych szczegółów tego trudnego
zadania, w godzinach południowych 20 października 1990 roku
rozpoczęto akcję umieszczania krzyża na wieży. Jednakże tego
dnia celu nie osiągnięto. W chwili kiedy krzyż, uniesiony na linach
przez helikopter, miał być już stawiany na szczycie wieży, zaczął
wiać silny wiatr. Powstało niebezpieczeństwo uszkodzenia wieży.
Rozhuśtany krzyż stwarzał również niebezpieczeństwo dla ludzi
przebywających na wieży.
Kolejna próba wyniesienia krzyża na wieżę kościoła,
podjęta została 17 listopada 1990 roku i zakończyła się sukcesem.
Dokonało tego 11 pracowników PREFABETU wykorzystując
dźwig oraz bloczki.
Jeszcze podczas jesieni 1990 roku blachą pokryty został
dach kościoła.
3 maja 1990 roku w uroczystość Królowej Polski i
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3go Maja, po raz pierwszy na
lubartowskim rynku odprawiona została Msza Św.
koncelebrowana przez księży, reprezentujących wszystkie
miejscowe ośrodku duszpasterskie. W tej Mszy Św. udział wzięła
też bardzo duża grupa naszych parafian.
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Tego roku, w czerwcu, po raz pierwszy w naszej parafii obchodziliśmy Oktawę Bożego
Ciała w obecności księży parafii św. Anny, Ojców Kapucynów oraz mieszkańców całego
Lubartowa. Procesja przeszła do czterech ołtarzy przy ul. 1go Maja, z których ostatnim był ołtarz
polowy ustawiony na frontonie nowo powstającego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
8 lipca 1990 roku jako parafia gościliśmy
pierwszą w historii Lublina pielgrzymkę pieszą
udającą się do Wilna, której przewodniczył
zmarły w 2007 roku ks. Jan Mazur. Jej pierwszy
etap kończył się właśnie w Lubartowie. Pielgrzymi
wędrowali z obrazem Matki Bożej, przed którym
w naszej kaplicy zorganizowane było całonocne
czuwanie.
Następnego
dnia
lubartowianie
odprowadzili pielgrzymów daleko poza granice
miasta.
Jesienią 1990 roku, nauczanie religii przeniesione zostało do szkół. W związku z tym
w ramach zagospodarowania sal katechetycznych domu parafialnego, w ich części organizowane
były zajęcia klasowe, spotkania grup poszczególnych ruchów przykościelnych, a w sali Matki
Bożej Królowej Polski znalazła swoje miejsce biblioteka parafialna.
Zmieniająca się sytuacja polityczna w kraju spowodowała zmianę orientacji władz różnych
instytucji, a w tym i szkół. W październiku 1990 roku na wnioski dyrekcji oraz komitetów
rodzicielskich poszczególnych placówek oświaty, dokonano poświęcenia sal szkolnych i krzyży,
które następnie zostały zawieszone w pomieszczeniach klasowych szkół naszej parafii.
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ROK 1991
Początek roku 1991 nie był najszczęśliwszy dla wspólnoty parafii MBNP, ponieważ
1 lutego 1991, wieczorem w przeddzień święta Ofiarowania Pańskiego spalił się drewniany sufit na
zapleczu kaplicy. W czasie akcji ratowniczej prowadzonej przez straż pożarną wodą zalane zostały
podłogi i śeiany. Natychmiastowa pomoc strażaków, a później praca parafian sprawiła, że po
miesiącu nie było już śladu po tym przykrym wydarzeniu.
23 czerwca 1991 po raz pierwszy po erygowaniu parafii odwiedził ją w ramach wizytacji
kanonicznej ks. biskup Jan Śrutwa. Wierni licznie uczestniczyli w Mszach Św. i spotkaniach
z księdzem biskupem. Ks. biskup odwiedził również wiernych skupionych przy kaplicy terenowej
p.w. św. Stanisława w Wólce Rokickiej oraz kaplicy p.w. św. Antoniego w Jadwinowie, gdzie
pracują Siostry Felicjanki.
Jak zwykle, 3 sierpnia 1991 wspólnie z innymi pielgrzymami, nasi parafianie wyruszyli
pieszo na Jasną Górę. Tegoroczna pielgrzymka miała, zwłaszcza dla młodzieży, szczególny
charakter, ponieważ w dniu jej zakończenia, 14 sierpnia 1991 rozpoczynał się w Częstochowie VI
Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Papieża Jana Pawła II. Młodzi mieli więc okazję spotkania
się z Ojcem Świętym. W tym roku po raz pierwszy w uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyli
przedstawiciele młodzieży zza naszej wschodniej granicy.
W połowie sierpnia 1991 roku w naszej parafii pracę podjął organista pan Janusz Pawliszak,
który zastąpił pana Hipolita Malugę.
Tego roku w maju rozpoczęto prace budowlane przy nowym kościele. Na plac budowy
jednocześnie weszli: blacharze, szklarze i murarze, a nieco później elektrycy. Szybkie tempo robót
spowodowało, że w lipcu można było już rozebrać część rusztowań. Jesienią 1991 roku
uporządkowano plac budowy i kościół oraz zalano schody prowadzące do wejścia głównego do
świątyni.
24 listopada 1991 roku nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego (przywiezionego
przez ks. proboszcza z pielgrzymki do Ziemi Świętej w 1981 roku) i aktu erekcji kanonicznej
Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie oraz wmurowanie ich w ściany
kościoła. Czynności tych dokonał Biskup Ordynariusz Bolesław Pylak, który celebrował również
Mszę Świętą.
Oszklone okna, wstawione drzwi boczne (głównych drzwi jeszcze nie było), cementowa
podłoga, stałe nagłośnienie i prowizoryczne oświetlenie stworzyły na tyle dobre warunki, że 24
grudnia 1991 roku mogła być w nowym kościele odprawiona pierwsza pasterka.
W Boże Narodzenie i uroczystość św. Szczepana Msze Święte też były sprawowane
w nowo wybudowanej świątyni. Po Świętach liturgię sprawowano z powrotem w tymczasowej
kaplicy, ponieważ w kościele kontynuowane były prace wykończeniowe.
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ROK 1992
Na podłodze kościoła ułożono posadzkę oraz wstawiono marmurowy ołtarz, ambonkę
i chrzcielnicę. Na zewnątrz, wokół świątyni położona została kostka brukowa. Wszystkie te prace
wykonywano z myślą by kościół jak najlepiej przygotować do uroczystości jego poświęcenia, która
odbyła się w dniu odpustu ku czci patronki naszej parafii, Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 28
czerwca 1992 roku.
Sumie odpustowej przewodniczył ksiądz biskup Ryszard Karpiński. Na uroczystość
przybyło wielu miejscowych
parafian oraz zaproszonych gości: kapłani z Dekanatu
Lubartowskiego i z diecezji siedleckiej a także przedstawiciele miejscowych władz samorządowych
miasta, gminy i powiatu. Odpust uświetniła muzyka w wykonaniu lubelskiej policyjnej orkiestry
dętej.
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ROK 1993
Zwyczajowo w pierwszą niedzielę 1993 roku parafianie zapoznani zostali ze
sprawozdaniem z wykonania prac duszpasterskich i materialnych w minionym roku.
Jak co roku, w styczniu odbyło się spotkanie Komitetu Parafialnego oraz przedstawicieli
wspólnot parafialnych poprzedzone uroczystą Mszą Św. sprawowaną w intencji członków Rady,
wspólnot i ich rodzin.
W maju 1993 po raz pierwszy w nowym kościele dzieci klas II szkół lubartowskich
i z wiosek należących do naszej parafii przyjęły Pierwszą Komunię Świętą.
Niezwykłym wydarzeniem dla wspólnoty naszej parafii była tegoroczna uroczystość
Bożego Ciała, w czasie której, pierwszy raz w historii parafii, procesja, w której uczestniczyła
społeczność całego Lubartowa, wyruszyła z kościoła p. w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy do
czterech ołtarzy usytuowanych przy ul. 1go Maja, przy Klasztorze Ojców Kapucynów, przy ul.
Lubelskiej i na rynku, gdzie sprawowana była Msza Św.
Zakończenie oktawy Bożego Ciała odbyło się natomiast wyjątkowo w tym roku wewnątrz
kościoła, gdzie ustawiono cztery ołtarze przygotowane przez wspólnoty parafialne. Niesprzyjająca
tego dnia pogoda nie pozwoliła wynieść na zewnątrz Najświętszego Sakramentu.
27 czerwca 1993 roku o godz. 12:00
odprawiona została uroczysta suma odpustowa,
którą sprawował ówczesny kanclerz lubelskiej
Kurii Metropolitalnej, ks. kan. Franciszek Przytuła,
a kazanie wygłosił ówczesny prefekt Wyższego
Seminarium Duchownego w Lublinie, ks. Andrzej
Głos. W czasie Mszy Św. nasz proboszcz, ks. Józef
Huzar ubrany został w szaty kanonickie, w
związku z mianowaniem Go na kanonika
honorowego Kapituły Archikatedralnej w
Lublinie. Świadkami tego wydarzenia było wielu
księży oraz parafianie i ich goście, którzy przybyli
na tę uroczystość.
W święto patrona kierowców, św. Krzysztofa, 25 lipca 1993 roku, pierwszy raz w naszej
parafii poświęcono pojazdy.
Wiosną 1993 roku w północnowschodniej części działki parafialnej wybudowana została
dzwonnica, na której przed odpustem, w czerwcu 1993 roku powieszono pierwszy dzwon
z napisem o treści: „Jan Paweł II – dar parafian w pierwszą rocznicę poświęcenia kościoła.
Lubartów, Rok Pański 1993”. Dźwięk dzwonu wybrzmiał dopiero 15 sierpnia 1993 roku, ponieważ
wcześniej rozhuśtany, ciężki, ważący około 750 kg dzwon, mógłby spowodować popękanie murów
nowej dzwonnicy. Następne dwa dzwony o nazwach „Józef i Maryja” (450 kg) i „Św. Stanisław
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Kostka” (250 kg) zawisły na swoich miejscach w listopadzie 1993 r. Konsekracji wszystkich
dzwonów dokonał ks. bp Ryszard Karpiński w uroczystość Chrystusa Króla, 21 listopada
1993 roku.
W połowie 1993 roku zakończone zostały główne prace budowlane przy powstawianiu
świątyni, domu parafialnego i dzwonnicy.
Minęło 10 lat od wybudowania tymczasowej kaplicy, 8 lat od zalania fundamentów pod
dom parafialny i 7 lat od rozpoczęcia budowy kościoła. Ogromnie szybkie tempo tworzenia dóbr
materialnych parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, to niewątpliwa zasługa jej
proboszcza, ks. kan. Józefa Huzara, który nie szczędził sił i zdrowia poświęcając je sprawom
parafii. Wspólnie z zatrudnionymi na budowie fachowcami oraz zaangażowaną grupą wiernych
pracujących społecznie, wspomagających modlitwą i datkami, ks. proboszcz starał się by jak
najszybciej i jak najlepiej wykonać zadania postawione przed nim w 1983 roku przez Biskupa
Ordynariusza.
Do wykonania pozostały jeszcze tylko prace wykończeniowe wewnątrz kościoła, elewacja
świątyni i domu parafialnego oraz zadbanie o małą architekturę, czyli zagospodarowanie placu
wokół tych obiektów.
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ROK 1994
Prace związane z wystrojem wnętrza kościoła rozpoczęto jesienią 1994 roku. W pierwszym
etapie powieszono w ołtarzu figurę Pana Jezusa wykonaną z drewna lipowego, a za rok, po jej
dwóch stronach umieszczono również drewniane postaci Matki Bożej i Św. Jana Apostoła.
Autorem rzeźb jest Marian Korczyk, artysta rzeźbiarz z Radzynia Podlaskiego. Obraz Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, po ozdobieniu go złoconą ramą, przewieszono z miejsca centralnego nad
ołtarzem, na ścianę na lewo od ołtarza. Wiosną 1995 roku na wewnętrznych ścianach świątyni
umieszczono stacje Drogi Krzyżowej, a w 1998 roku powieszono dwa duże żyrandole i wstawiono
stare, drewniane ławki ofiarowane przez jedną z niemieckich parafii.
Miły gest w stosunku do parafian wykonali zaproszeni na odpust w dn. 26 czerwca 1994
byli wikariusze naszej parafii. Podarowali oni sygnaturkę, która została zawieszona na kościelnej
wieży.
Z powodu rezygnacji pana Janusza Pawliszaka z pracy w charakterze organisty, 4 grudnia
1994 jego miejsce zajął pan Leszek Woźniak.
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ROK 1995
Z początkiem roku 1995 rozpoczęto przed wieczorową Mszą Św. codzienne odmawianie
Koronki do Miłosierdzia Bożego a w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca, po Mszy Św. wieczorowej
dwugodzinną adorację Najświętszego Sakramentu jako modlitwę wynagradzającą Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Rok 1995 upłynął na wykonywaniu prac wykończeniowych przy kościele i domu
parafialnym. W ramach porządkowania otoczenia kościoła i dla wygody parafian, na odcinku od ul.
Lubelskiej do kościoła, wykonano chodnik z kostki brukowej, który poświęcony został 13 maja
1995 roku przez abp. Bolesława Pylaka w obecności parafian i miejscowych władz
samorządowych.
Niecodzienną uroczystość przeżyła społeczność Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Lubartowie 25 czerwca 1995 roku. Równolegle z odpustem ku czci Patronki parafii obchodzony
był srebrny jubileusz kapłaństwa ks. proboszcza Józefa Huzara. 25lecie święceń prezbiteratu ks.
proboszcz świętował wspólnie ze swymi kolegami kursowymi, którzy współcelebrowali sumę
odpustową. Mszę tę, poza Jubilatami sprawowali również dwaj nowi wikariusze, neoprezbiterzy –
ks. Arkadiusz Paśnik i ks. Marek Lubelski, którzy zastąpili odchodzących z parafii – ks. Andrzeja
Bubicza i ks. Krzysztofa Podstawkę skierowanych przez ks. biskupa na studia w Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Na jubileusz, poza Mamą i najbliższą Rodziną Jubilata – ks. proboszcza
przybyło bardzo wielu księży z Dekanatu Lubartowskiego, Archidiecezji Lubelskiej, innych
diecezji oraz miejscowi parafianie i ich goście.
26 listopada 1995 roku w uroczystość Chrystusa Króla gościły w naszej parafii siostry
Felicjanki – siostra Christella i siostra Bernadetta. Głosiły one nauki w ramach ustalonej na ten
dzień niedzieli powołaniowej.
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ROK 1996
17 lutego 1996 rozpoczęła się w Archidiecezji Lubelskiej
peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. Do Lubartowa
figura przybyła 23 lutego 1996 roku do kościoła św. Anny.
Następnego dnia figura fatimska odwiedziła naszą parafię.
Śnieżyca i mróz nie przeszkodziły parafianom w licznym
uczestnictwie w krótkim spotkaniu z Matką Bożą w Jej fatimskiej
figurze, która po wizycie w naszym kościele przewieziona została
do Dekanatu Łęczyńskiego. Od 25 lutego 1996 roku wierni
przyjmują w swoich rodzinach figurkę Matki Bożej Fatimskiej,
ponieważ tego dnia rozpoczęła się Jej peregrynacja w naszej
parafii.
W pierwszym półroczu 1996 roku powstał nowy ruch,
Parafialny – Oddział Akcji Katolickiej. Parafialnym asystentem
kościelnym został ks. kan. Józef Huzar. W niedługim czasie z
inicjatywy członków Oddziału AK, w każdy Pierwszy Czwartek
Miesiąca parafianie modlą się w intencji kapłanów i innych osób
konsekrowanych oraz o nowe powołania do tego stanu.
Ważnym wydarzeniem tego roku była kolejna wizytacja kanoniczna, którą w niedzielę,
16 czerwca 1996 przeprowadził bp Ryszard Karpiński. Ks. bp głosił Słowo Boże podczas
wszystkich Mszy Św., a w przerwach między posługą urzędową spotkał się z licznymi wspólnotami
działającymi przy parafii.
Tradycyjnie już, po Świętach Bożego Narodzenia księża składali wizytę duszpasterską
rodzinom mieszkającym na terenie parafii. Wartym podkreślenia jest fakt, że coraz mniej rodzin
odmawia przyjęcia księdza, a ci którzy przyjmują, czynią to bardzo serdecznie.
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ROK 1997
Bardzo ważnym wydarzeniem dla Kościoła polskiego i naszej parafii w 1997 roku była
kolejna, VI już pielgrzymka Papieża Jana Pawła II, której hasło brzmiało: „Jezus Chrystus wczoraj,
dziś i na wieki”. Ojciec Święty przybył do Polski na zakończenie Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego we Wrocławiu. Wierni z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie
spotkali się z Papieżem w Krośnie, 10 czerwca 1997 roku, w ostatnim dniu Jego pobytu
w Ojczyźnie. Uczestnicząc we Mszy Św. sprawowanej przy ołtarzu wybudowanym na
krośnieńskim lotnisku, wysłuchali homilii Ojca Świętego i byli świadkami kanonizacji
błogosławionego Jana z Dukli.
Niespełna 3 tygodnie później, 29 czerwca 1997 przeżyliśmy uroczysty ingres do
Archikatedry Lubelskiej abp. Józefa Życińskiego, który zastąpił odchodzącego na emeryturę
Arcybiskupa Seniora Bolesława Pylaka.
Zgodnie z decyzją Biskupa Ordynariusza, w czerwcu 1997 zakończyli pracę w naszej
parafii księża: Andrzej Lupa, Tomasz Konstanciuk i Arkadiusz Paśnik. Ten ostatni objął funkcję
kapelana sióstr felicjanek w Jadwinowie w związku ze śmiercią ks. Edwarda Kwiatosza 9 maja
1997. Nominację do pracy w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie otrzymali:
ks. Andrzej Padewski, ks. Ireneusz Posturzyński i ks. Marian Wiech.
30 listopada 1997 roku na mocy Dekretu Metropolity Lubelskiego powołana została
w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie na pierwszą, pięcioletnią kadencję,
25 osobowa Parafialna Rada Duszpasterska mająca służyć pomocą ks. proboszczowi
w zarządzaniu parafią. Zaprzysiężenie członków rady odbyło się 7 grudnia 1997 roku podczas
Mszy Św. o godz. 10:30.
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ROK 1998
Rok 1998 uroczyście rozpoczęła Msza Św. sprawowana 1 stycznia 1998 o godz. 10:30
przez bp. Ryszarda Karpińskiego, który również wygłosił Słowo Boże.
Miesiąc później, 2 lutego 1998 ks. kan. Józef Huzar oraz grono parafian uczestniczyli we
Mszy Św. w Archikatedrze Lubelskiej, podczas której sakrę biskupią otrzymał ks. Mieczysława
Cisło – dotychczasowy rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.
Z uwagi na planowaną w czerwcu tego roku dedykację naszego parafialnego kościoła,
podjęta została decyzja nie tylko o odmalowaniu ścian wewnątrz świątyni, ale także o duchowym
przygotowaniu wiernych do tego wydarzenia. W związku z tym od początku Wielkiego Postu
codziennie odmawiana była w kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego, specjalne modlitwy
kierowano do Boga w czasie Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. O planowanym
poświęceniu kościoła pamiętali też członkowie Legionu Maryi w dniu ich corocznego święta
ACIES oraz rodzice dzieci klas II w dniu skupienia przed przystąpieniem ich pociech do Pierwszej
Komunii Św. Również członkowie Kół Żywego Różańca otoczyli modlitwą nadchodzącą
uroczystość parafialną poprzedzoną Misjami Świętymi – pierwszymi w historii parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lubartowie. 5 czerwca 1998 sprzed kościoła wyruszyli pięcioma
autokarami pielgrzymi na nocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej
Górze. Całonocną modlitwą przygotowywali siebie i wszystkich parafian do dobrego i mądrego
przeżycia rozpoczynających się za kilkanaście dni rekolekcji.
W dniach 1320 czerwca 1998 roku dwaj misjonarze – Ojcowie Redemptoryści, wygłosili
bardzo bogate w treść nauki ogólne i stanowe dla dzieci, młodzieży, niewiast i mężczyzn.
Odnowione zostały przyrzeczenia Chrztu Św. i Sakramentu Małżeństwa. Wierni przeżyli misyjną
uroczystość pojednania oraz powierzenia naszej parafii Matce Bożej. Pamiątką rzeczową jaka
pozostała po tych ważnych wydarzeniach jest 600 kilogramowy krzyż drewniany postawiony przed
naszą świątynią.
Ubogaceni duchowo parafianie wzięli
udział w dniu 21 czerwca 1998 w podwójnej
uroczystości. Świętowali (przeniesiony na tydzień
wcześniej) odpust ku czci MB Nieustającej
Pomocy. Uroczystą sumę odpustową sprawowali:
ks. Arcybiskup Józef Życiński oraz wikariusze,
którzy wcześniej pracowali w naszej parafii. Tego
również dnia ks. Arcybiskup dokonał uroczystego
poświęcenia kościoła i ołtarza oraz wspólnie
z dziekanem
Dekanatu
Lubartowskiego,
ks. Andrzejem Tokarzewskim. namaścił dwanaście
marmurowych krzyżyków na ścianach świątyni. Od
tegorocznego odpustu wszystkie Msze Św. były już odprawiane w nowym kościele.
Od 15 września 1998 rodziny naszej parafii nawiedzane były przez Krzyż i Ewangelię.
Peregrynacja trwała do 13 września 2004 roku.
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ROK 1999
Początek roku 1999 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy to wizyta duszpasterska,
zorganizowana przez młodzież ruchu ŚwiatłoŻycie zabawa choinkowa dla dzieci, Msza Św.
w intencji wspólnot parafialnych, spotkanie „opłatkowe” itp. Bardzo szybko doczekaliśmy
Wielkiego Postu, Świąt Wielkanocnych i Niedzieli Miłosierdzia Bożego. 11 kwietnia 1999 roku,
podczas Mszy Św. o godz. 10:30 ks. kan. Józef Huzar poświęcił obraz „Jezu ufam Tobie”, a Mszę
Świętą ofiarował w intencji darczyńców, dzięki którym został on zakupiony. Koronka do
Miłosierdzia Bożego odmawiana codziennie przed tym obrazem, to jedna z postaci nabożeństwa do
Miłosierdzia Bożego, któremu tak bardzo ufał Papież Jan Paweł II, z którym nasi parafianie spotkali
się 10 czerwca 1999 roku w Siedlcach, podczas VII pielgrzymki do Ojczyzny. Specjalnym
pociągiem z Lubartowa pojechało do Siedlec około 2.500 lubartowian.
W podziękowaniu za dar spotkania z Papieżem, 18 czerwca 1999 kilkaset osób udało się
autokarami na nocną modlitwę przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
27 czerwca 1999 świętowaliśmy uroczystości odpustowe ku czci patronki parafii, Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Tego też dnia pożegnaliśmy ks. Piotra Golca, który zgodnie z decyzją
biskupa przeszedł do pracy w jednej z lubelskich parafii, a powitaliśmy wśród nas neoprezbitera,
ks. Pawła Janczaka.
W dniu 31 grudnia 1999 o godz. 24:00 odprawiona została Msza Św., podczas której
parafianie powitali rok 2000 i rozpoczęli obchody Wielkiego Roku Jubileuszu 2000 lat
chrześcijaństwa, roku wdzięczności za dwa tysiące lat obecności Chrystusa wśród nas. Tej nocy
proboszcz ks. kan. Józef Huzar dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy umocowanej do ściany
kruchty kościelnej jako wotum dla uczczenia Wielkiego Jubileuszu.
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ROK 2000
W maju i czerwcu 2000, w każdą sobotę i niedzielę w ramach obchodu Jubileuszu
Wcielenia, organizowane były pielgrzymki wspólnot dekanatu lubartowskiego do „kościoła
jubileuszowego” jakim było wyznaczone Sanktuarium św. Anny w Lubartowie. W takich
pielgrzymkach kilkakrotnie uczestniczyli wierni parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W Roku Jubileuszowym sumę odpustową w dniu 25 czerwca 2000 odprawił ks. dziekan
Dekanatu Lubartowskiego ks. Andrzej Tokarzewski, a kazanie wygłosił ks. kan. Leon Pietroń, były
wikariusz parafii św. Anny. W tym dniu powitani zostali nasi nowi wikariusze, którzy wykonując
wolę ks. biskupa podjęli pracę w naszej wspólnocie: ks. Ryszard Dębowski, ks. Sławomir Górny
i ks. Robert Młynarczyk, którzy zastąpili: ks. Andrzeja Padewskiego, ks. Ireneusza Posturzyńskiego
i ks. Mariana Wiecha.
O Jubileuszu Chrześcijaństwa pamiętali pątnicy zmierzający na Jasną Górę (3 sierpnia2000)
i do Wąwolnicy (2 września 2000), a także dyrekcje, nauczyciele i uczniowie szkół naszej parafii,
którzy wspólnie, 7 grudnia 2000, zorganizowali sesję na temat obchodów 2000lecia
chrześcijaństwa.
Kilkanaście młodych osób z naszej parafii uczestniczyło w dniach 1520 sierpnia 2000
w XV Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie, które również włączone były w obchody
jubileuszowe.
21 października 2000 na zakończenie świętowania i przeżywania Roku Jubileuszowego,
w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, zorganizowana została pielgrzymka do
lubartowskiego „kościoła jubileuszowego” Sanktuarium św. Anny.
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ROK 2001
W związku z podjętą decyzją o otynkowaniu i pomalowaniu na zewnątrz ścian kościoła,
ofiary zebrane podczas wizyty duszpasterskiej 2000/2001 przeznaczone były na ten cel. Dzięki
ofiarności parafian, już 12 kwietnia 2001 roku prace te zostały rozpoczęte i trwały do późnej
jesieni.
Maj jak zwykle poświęcony był Maryi; codziennie, w kościele i przydrożnych kapliczkach
odmawiana (bądź śpiewana) była litania loretańska. Również w maju, na wioskach odbywało się
poświęcenie pól, a dzieci klas drugich szkół podstawowych jak co roku przyjmowały Pierwszą
Komunię Św. W tymże miesiącu nasza parafia dwukrotnie przeżyła odwiedziny biskupa:
13 maja 2001 o godz. 12:00 ks. bp senior Bolesław Pylak odprawił Mszę Św., po której
spotkał się z parafianami w dawnej kaplicy, gdzie promował książkę swojego autorstwa pt. „Stefan
Wyszyński Biskup Lubelski 19461949”. Tym, którzy nabyli to wydawnictwo, ks. biskup wpisał
osobistą dedykację;
19 maja 2001 roku w kaplicy dojazdowej w Wólce Rokickiej Mszę Św. odprawił ks. biskup
Ryszard Karpiński. Podczas tego spotkania poświęcony został sztandar tamtejszej szkoły
podstawowej.
Tego roku jeszcze raz naszą lubartowską wspólnotę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
odwiedził biskup, tym razem ks. bp Mieczysław Cisło. W niedzielę, 24 czerwca 2001 w związku
z kolejną wizytacją kanoniczną naszej parafii. Ks. bp odprawił Mszę Św. i głosił przez cały dzień
Słowo Boże, a po południu spotkał się ze wspólnotami istniejącymi przy naszym kościele.
Rok 2001 jak każdy dotychczasowy, zakończony został Mszą Św. wieczorową w dniu 31
grudnia, po której parafianie uczestniczyli w nabożeństwie dziękczynnobłagalnym prowadzonym
przez proboszcza ks. kan. Józefa Huzara.
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ROK 2002
Przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie od początku jej istnienia
działa młodzieżowy ruch "ŚwiatłoŻycie”. To młodzież należąca do tego ruchu corocznie organizuje
zabawę choinkową dla dzieci z niezamożnych rodzin naszej parafii. Spotkanie to połączone jest
z wręczaniem dzieciom paczek. Fundusze na ten cel gromadzone są w różny sposób: poprzez
organizację kiermaszu lub loterii fantowej, albo poszukiwanie sponsorów. Każdego roku udawało
się i udaje zebrać środki finansowe na tyle duże, że upominkami obdarzyć można około 150 dzieci,
bo tyle rokrocznie jest zapraszanych. Ta forma pomocy biedniejszym trwa do dziś.
W związku z odejściem z pracy dotychczasowego organisty, pana Leszka Woźniaka, od
stycznia 2002 roku funkcję tę przejął pan Paweł Pasikowski.
W dniu 29 czerwca 2002 roku, w przeddzień uroczystości odpustowych, pracę w naszej
parafii rozpoczęli ks. Marek Grzesiak i ks. Robert Farian. Z woli ks. Arcybiskupa zastąpili oni ks.
Roberta Młynarczyka i ks. Ryszarda Dębowskiego.
Wielkim przeżyciem dla polskiego Kościoła i dla naszej parafii była VIII już pielgrzymka
Papieża do Ojczyzny w dniach 1619 sierpnia 2002 roku, której głównym przesłaniem było
Miłosierdzie Boże, a hasłem: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Jak dotychczas tak i tym razem, wielu
parafian uczestniczyło w spotkaniach z Ojcem Świętym. Kilkuset lubartowian uczestniczyło we
Mszy Św. odprawionej 18 sierpnia 2002 roku przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich.
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ROK 2003
Modląc się na różańcu wg nowej formuły (z Tajemnicami Światła wprowadzonymi przez
Jana Pawła II w 2002 roku) wierni parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie weszli
w 2003 rok, rok jubileuszu 25lecia pontyfikatu Jana Pawła II.
Nowością dla społeczności parafialnej było uruchomienie w marcu 2003 parafialnej
strony internetowej pod adresem: http://www.parafia.lubartow.pl/. Od tego czasu jest ona
systematycznie aktualizowana, modyfikowana i urozmaicana, aby mogła coraz lepiej spełniać rolę
informacyjnoewangelizacyjną. Strona prowadzona jest przez osoby świeckie wspomagane przez
księży.
27 kwietnia 2003, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Mszę Św. o godz. 15:00 odprawił
arcybiskup Józef Życiński, dziekan Dekanatu Lubartowskiego, ks. prałat Andrzej Tokarzewski
i proboszcz, ks. kan. Józef Huzar. Podczas tej Mszy Św. ks. biskup poświęcił organy
piszczałkowe zakupione i sprowadzone z Niemiec staraniem ks. proboszcza J. Huzara, gruntownie
wyremontowane przez cenionego organmistrza
z Zakopanego,
pana
Andrzeja
Guziaka,
a dostrojone przez lubelskiego organistę, pana
Jerzego Kuklę. Po Mszy Św. mieliśmy możliwość
wysłuchania koncertu organowego w wykonaniu
pana J. Kukli, który w ten sposób zaprezentował
zakres możliwości instrumentu.
18 maja 2003 w 83 rocznicę urodzin
Papieża, wspólnie z całym światem modliliśmy sie
o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla tego
wielkiego człowieka.
W dniu 26 lipca 2003 roku miało miejsce ważne dekanalne wydarzenie ks . abp Józef
Życiński, Metropolita Lubelski, w asyście kilku innych biskupów i wielu księży dokonał koronacji
obrazu św. Anny, patronki Sanktuarium św. Anny w Lubartowie. W wydarzeniu tym
uczestniczyli również wierni parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która 21 lat wcześniej
wyłoniona została z parafii św. Anny.
Po raz kolejny już 3 sierpnia 2003 grupa parafian pod przewodnictwem wikariusza, ks.
Roberta Fariana, wyruszyła w pieszej pielgrzymce do Matki Bożej, do Częstochowy, niosąc jako
jedną z wielu, prośbę o zdrowie i błogosławieństwo na dalszą pracę dla Papieża Jana Pawła II, który
tego roku świętował srebrny jubileusz zasiadania na Stolicy Piotrowej.
12 października 2003 cała Polska i lubartowski Kościół składała Panu Bogu
podziękowanie za 25 lat pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. Wyrazem solidarności z Ojcem
Świętym było materialne wsparcie Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Tego dnia w naszym
kościele Słowo Boże głosili Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej, wśród których obecny był nasz
rodak o. Cyprian Czop, którego gościliśmy po raz ostatni przed Jego wyjazdem na misje do
Tajlandii.
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Od listopada 2003 bryła kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy oświetlona jest
pięcioma zewnętrznymi reflektorami. Pozwala to na oglądanie nocą wieży kościoła i krzyża
z odległości nawet kilku kilometrów od Lubartowa.
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ROK 2004
Rok 2004 rozpoczęty został w parafii pracami remontowymi domu parafialnego. Po blisko
20 latach użytkowania segmentu katechetycznego, wymieniono wypaczone, drewniane okna na
nowe plastikowe. Wiosną zaś, ocieplone zostały ściany zewnętrzne całej plebanii.
Po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego, 24 kwietnia 2004 roku podczas Mszy Św.
W Archikatedrze Lubelskiej, ks. arcybiskup Józef Życiński ustanowił nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Św., wśród których było trzech naszych parafian: pan Robert Kozak, pan Zygmunt Osiak
i pan Tomasz Prażmo. Szafarze pomagają księżom rozdzielać Komunię Świętą gdy zaistnieje taka
potrzeba. Ponadto w przypadkach szczególnych mają prawo do roznoszenia do domów Komunii
Św. osobom, które z różnych względów nie mogą przyjść do kościoła.
Corocznym
zwyczajem
parafianie
oczekując na uroczystość Zesłania Ducha Świętego
uczestniczyli w Nowennie Przed Zesłaniem Ducha
Świętego. W dniach 2129 maja 2004
pod
przewodnictwem ks. Jerzego Czępińskiego
przyzywali Ducha Świętego do życia naszego i
naszych bliskich.
30 maja 2004, w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, niektórzy nasi parafianie
uczestniczyli we Mszy Św. w Archikatedrze
Lubelskiej, podczas której święcenia biskupie
przyjął ks. Artur Miziński.
Bardzo ważnym wydarzeniem dla Kościoła lubelskiego, w tym dla naszej parafii, było
rozpoczęcie peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach Diecezji
Lubelskiej. W sobotę, 18 września 2004 r. o godz. 17:00 Mszy Św. powitalnej na na Placu
Zamkowym w Lublinie przewodniczył kardynał Józef Glemp, a Słowo Boże do licznie zebranych
wiernych wygłosił abp Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Archidiecezji Matki Bożej
w Moskwie. W uroczystościach tych uczestniczyła dość liczna delegacja parafian Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lubartowie.
Od tego dnia cała parafia rozpoczęła duchowe przygotowanie do przyjęcia Matki Bożej
Częstochowskiej w Jej Jasnogórskiej Ikonie: w październiku, miesiącu dedykowanym Matce Bożej
Różańcowej, codziennie odmawiana była jedna część różańca; różaniec był też częściej niż zwykle
odmawiany w rodzinach; przy okazji roznoszenia opłatków „komitetowi” dostarczyli parafianom
informację zapowiadającą peregrynację w naszej parafii i przypominającą o konieczności
przygotowania się każdego z nas do tego wydarzenia. W październiku 2004, podczas spotkania ks.
proboszcza Józefa Huzara z Parafialną Radą Duszpasterską ustalono, że materialną pamiątką
tegorocznej peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii będą witraże: „Pan
Jezus w Ogrójcu”, „Święta Rodzina”, „Duch Święty” i „Jan Paweł II”.
Od 9 stycznia 2005 możemy podziwiać te witraże wmontowane w okna kościoła.
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ROK 2005
Od początku roku do maja 2005, co miesiąc parafia wydawała folder zawierający
informacje o różnych formach przygotowania do uczczenia Roku Eucharystii oraz peregrynacji
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ze strony parafii propozycje były różne: od należących już
do tradycji naszej wspólnoty (Gorzkie Żale, różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Droga
Krzyżowa, nabożeństwa Pierwszych Czwartków, Piątków, Sobót i Niedziel, rekolekcje
wielkopostne,Triduum Paschalne, nabożeństwa majowe itp.) po nowe formy takie jak:
comiesięczne młodzieżowe spotkania „Jestem młody ...”, Kongres Eucharystyczny 19 lutego 2005
czy 29/30 kwietnia 2005 całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Radosne oczekiwanie na Matkę Bożą Częstochowską przerwane zostało 2 kwietnia 2005
roku, kiedy do Domu Ojca odszedł Wielki Polak, Papież Jan Paweł II. Chociaż od dłuższego już
czasu wszyscy zdawali sobie sprawę z ciężkiej choroby z jaką się zmagał, to dźwięk dzwonów
bijących tego dnia o godz. 21:37 oznajmujących koniec ziemskiej drogi Jana Pawła II, sparaliżował
każdego. Nasi parafianie natychmiast bardzo licznie zjawili się w kościele, by wspólnie modlić się
w intencji Zmarłego, i uczestniczyć we Mszy Św., którą w koncelebrze sprawowali wszyscy księża
naszej parafii. Tego wieczora podjęta też została decyzja, że każdego 16 dnia miesiąca o godz.
20:00 młodzież będzie prowadziła nabożeństwo poświęcone Janowi Pawłowi II kończące się
biciem dzwonów o godz. 21:37.
W dniach od 5 do 8 kwietnia 2005, a więc do dnia, w którym odbył się w Watykanie
pogrzeb Jana Pawła II, nasi parafianie uczestniczyli w odprawianych nieszporach w intencji Ojca
Świętego.
Następcą Jana Pawła II wybrany został niemiecki kardynał Joseph Ratzinger, który przyjął
imię Benedykt XVI i 24 kwietnia 2005 Mszą Świętą na Placu św. Piotra w Watykanie
zainaugurował swój pontyfikat.
29 maja 2005 jako przygotowanie duchowe do pełnego uczestnictwa w peregrynacji Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczęliśmy trzydniowe nauki rekolekcyjne prowadzone wspólnie
przez ks. prałata Czesława Przecha, proboszcza parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach
i ks. kan. Romana Skowrona, proboszcza parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.
Wcześniej zaś każda rodzina w parafii otrzymała biuletyn z „Programem misji przed Peregrynacją
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie”.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
przejęliśmy w dniu 4 czerwca 2005 roku od
społeczności kościoła Ojców Kapucynów. Na czele
procesji prowadzącej obraz do naszego kościoła
niesiony był krzyż, następnie szły dzieci w strojach
pierwszokomunijnych,
ministranci,
lektorzy,
klerycy, księża, diakon niosący Ewangeliarz, ks.
kan. Józef Huzar – proboszcz naszej parafii i ks. bp
Mieczysław Cisło. Obraz niesiony był kolejno
przez
przedstawicieli
wszystkich
ruchów
parafialnych, stanów, władz samorządowych
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miejskich i gminnych, sióstr zakonnych, kleryków, księży, nauczycieli, katechetów oraz strażaków.
W procesji uczestniczyła też orkiestra Straży Pożarnej w Lubartowie. Śpiewem wiernych kierowali:
rekolekcjonista, ks. Roman Skowron i organista naszej parafii, pan Paweł Pasikowski.
Po uroczystym powitaniu obrazu w kościele dokonanym
przez reprezentantów różnych grup oraz odczytaniu przez ks.
dziekana Andrzeja Tokarzewskiego „Telegramu Ojca Świętego”,
rozpoczęła się uroczysta Eucharystia odprawiona przez
kilkudziesięciu księży pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława
Cisło. Całonocne czuwanie przed obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej przerywane było kilkakrotnie: Apelem
Jasnogórskim o godz. 21:00, Mszą Św. o godz. 24:00 sprawowaną
przez księży pochodzących z naszej parafii, o 6:30 odśpiewanymi
Godzinkami o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny
i Mszą Św. o 7:45
Kolejna Msza Św. przed obrazem została odprawiona
o godz. 9:00 w intencji ludzi starszych, niepełnosprawnych
i chorych. Młoda dziewczyna, siedząca na wózku inwalidzkim
powitała Matkę Bożą w imieniu wszystkich jej podobnych,
doświadczonych krzyżem, ale chcących wierzyć, że cierpienie
spotkało ich w jakimś konkretnym celu. W Eucharystii uczestniczyło dużo takich osób i im to
księża udzielili specjalnego, indywidualnego błogosławieństwa. Chorych, którzy tego dnia nie
mogli być w kościele, księża odwiedzili w ich domach. Następna Msza Św. podczas obecności
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, to Msza Św. dla dzieci odprawiana w samo południe, przez
paulina, o. Hieronima, kustosza peregrynacji obrazu, który udzielił indywidualnego
błogosławieństwa najmłodszej grupie parafian.
Uroczystości pożegnalne obrazu MB Częstochowskiej rozpoczęły się Eucharystią o godz.
15:00, celebrowaną przez proboszcza, ks. kan. Józefa Huzara, który po jej zakończeniu zawierzył
parafię Matce Bożej Częstochowskiej, prosząc Ją równocześnie o łaski dla całej wspólnoty,
a następnie obraz, procesyjnie, pięknie ustrojoną trasą odprowadzony został do kaplicy p.w. Św.
Antoniego w Jadwinowie, by stamtąd następnego dnia peregrynować do kościoła parafialnego
w Sernikach.
W dniach 1621 sierpnia 2005 w Niemczech, w Kolonii, odbył się kolejny Światowy Dzień
Młodzieży, na który Orędzie przygotował jeszcze Papież Jan Paweł II. W spotkaniu z Jego
następcą, Papieżem Benedyktem XVI uczestniczyła także grupa młodych ludzi z naszej parafii.
W dniu 15 października 2005 kilkuset
lubartowskich wiernych uczestniczyło w uroczystej
Mszy Św. odprawionej na Placu Zamkowym w
Lublinie, odprawionej na zakończenie peregrynacji
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji
Lubelskiej, której przewodniczył i kazanie wygłosił
Arcybiskup Stanisław Dziwisz.
Mimo bardzo wielu i bardzo ważnych
tegorocznych wydarzeń dotyczących
życia
duchowego, nie zaniedbano prac w kościele. We
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wrześniu 2005 zakończono malowanie ścian wewnątrz kościoła, a poza tym, nad głównym
wejściem, we frontonie świątyni wstawiony został witraż przedstawiający patronkę naszej parafii,
Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, W roku następnym uzupełniono go dwoma bocznymi witrażami
przedstawiającymi Św. Annę i Św. Joachima – Rodziców Matki Bożej.
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ROK 2006
Rok 2006 rozpoczął się w parafii „kolędą”, nawiedzaniem rodzin przez obraz Matki Bożej
Częstochowskiej i figurkę Matki Bożej Fatimskiej, zabawą choinkową dla dzieci z niezamożnych
rodzin i „Jasełkami” odegranymi przez dzieci.
W pierwszej połowie kwietnia 2006 zrobiony został przed dawną kaplicą parking na około
30 pojazdów. Przed kilkoma laty śnieżyca zupełnie zniszczyła rosnące tu krzewy i w ramach
porządkowania placu oraz dla wygody parafian, ks. proboszcz podjął decyzję o zmianie
dotychczasowego przeznaczenia tego miejsca.
2 kwietnia 2006 wszyscy pamiętali o pierwszej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II.
Tego dnia pochylaliśmy się po raz kolejny nad Jego postacią i myślą. Jako dziękczynienie Bogu za
dar Sługi Bożego Jana Pawła II, odprawiona została Msza Św o godz. 20:00. Następnie podczas
nabożeństwa modlono się o szybką beatyfikację tego Wielkiego Polaka.
W niedzielę, 6 maja 2006, w Czemiernikach, w kościele p. w. św. Stanisława ks. bp
Mieczysław Cisło udzielił święceń diakonatu kilkunastu klerykom, wśród których byli dwaj nasi
parafianie: dk. Maciej Domański i dk. Paweł Wierzchoń.
Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności parafialnej było otrzymanie
święceń kapłańskich przez kolejnego już naszego parafianina, ks. Andrzeja Kowalczyka. Przyjął je
w dniu 3 czerwca 2006 w Archikatedrze Lubelskiej. Dnia 4 czerwca 2006 o godz. 12:00 ks.
Andrzej odprawił w naszym kościele Mszę Św. Prymicyjną i udzielił wszystkim obecnym
prymicyjnego błogosławieństwa.
11 czerwca 2006 parafia przeżywała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez
księdza biskupa Artura Mizińskiego. W trakcie wizytacji ksiądz biskup spotkał się ze wszystkimi
wspólnotami istniejącymi i działającymi przy naszej parafii. Odwiedził też tę część parafian, którzy
swoje życie duchowe wiążą z kaplicą w Wólce Rokickiej.
25 czerwca 2006 uczestniczyliśmy w dorocznym odpuście poświęconym Matce Bożej
Nieustającej Pomocy. Uroczystą sumę odpustową sprawował ks. kan. Andrzej Majchrzak,
administrator parafii św. Anny, a kazanie wygłosił ks. Mirosław Skałban proboszcz parafii
Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie. Z woli ks. biskupa, tego dnia zaprzestali pracy w naszej
parafii: ks. Jerzy Czępiński i ks. Paweł Sobipan, a podjęli ją: ks. Marcin Flasiński i ks. Krzysztof
Krzyszczak.
Tradycyjnie już, nasi parafianie odbyli dwie piesze pielgrzymki: do Częstochowy (od 3
sierpnia 2006) i do Wąwolnicy (2 września 2006) oraz autokarową do Łagiewnik, Nowej Huty,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic (1516 września 2006). Tę ostatnią opieką duchową obejmował
ks. Radosław Wójcik, który już wielokrotnie pielgrzymował z parafianami.
1 września 2006 Legion Maryi kolejny raz zorganizował całodobowe czuwanie modlitewne,
tzw. „Różańcowe Jerycho”, dziękując Bogu za 85 lat istnienia Legionu Maryi w świecie i 20 lat w
Archidiecezji Lubelskiej oraz prosząc o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II.
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W dniu 7 października 2006 swój Dzień
Skupienia zakończony Mszą Św. przeżywali
członkowie parafialnych Kół Żywego Różańca,
których opiekunem jest ks. Krzysztof Krzyszczak.
Podczas spotkania padła propozycja, by ze
środków złożonych przez członków KŻR zakupić
obrazy przedstawiające 20 Tajemnic Różańca
Świętego. Akceptacja tego wniosku spowodowała,
że już przed Bożym Narodzeniem, w kościele
zawieszone zostały obrazy namalowane przez pana
Krzysztofa Madonia, artystę z Suchej Beskidzkiej.
Przed południem 17 października 2006
dzwony lubartowskich kościołów oznajmiły
mieszkańcom, że po długiej i ciężkiej chorobie w
miejscowym szpitalu zmarł ks. prałat Andrzej
Tokarzewski – proboszcz Parafii św. Anny i
dziekan Dekanatu Lubartowskiego. Ks. prałat
pracował w Lubartowie ponad 25 lat i był jednym z
inicjatorów wydzielenia Parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy z Parafii św. Anny w
Lubartowie. Lubartowianie, w tym nasi parafianie,
bardzo uroczyście pożegnali Księdza Prałata.
Listopad to miesiąc poświęcony zmarłym; najpierw 1 i 2 dnia uczestniczyliśmy we Mszach
Świętych, które zgodnie z wieloletnią tradycją odprawione były na cmentarzu parafialnym, od kilku
lat również na cmentarzu komunalnym. W ciągu pozostałej części miesiąca, codziennie w kościele
odmawiany był różaniec za zmarłych połączony z wypominkami.
W dniu 22 grudnia 2006 parafianie dowiedzieli się o jeszcze jednym ważnym wydarzeniu.
Otóż ks. kan. Józef Huzar, decyzją Arcybiskupa Lubelskiego mianowany został dziekanem
Dekanatu Lubartowskiego.
W ostatnim dniu roku, 31 grudnia 2006, o godz. 17:00 odprawiona została w kościele Msza
Święta połączona z nabożeństwem dziękczynnobłagalnym. Wierni dziękowali Bogu za wszelkie
łaski jakimi nas obdarzył w mijającym roku oraz prosili o błogosławieństwo we wszystkich
poczynaniach w nadchodzącym roku 2007.
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ROK 2007
STYCZEŃ
• 7.01.07 – Parafianie uczestniczyli w Mszy Św. sprawowanej w intencji proboszcza naszej parafii,
ks. kan. Józefa Huzara, który decyzją abp. Józefa Życińskiego w dn. 22.12.2006 mianowany
został dziekanem dekanatu lubartowskiego.
• 9.01.07 – Zakończona została coroczna wizyta duszpasterska w rodzinach parafii.
• 20.01.07 – Wzorem lat ubiegłych młodzież
działająca
w
Ruchu
„ŚwiatłoŻycie”
zorganizowała zabawę choinkową dla dzieci
z niezamożnych rodzin naszej parafii. W trakcie
tego niecodziennego spotkania dzieci otrzymały
upominki, które mogły być zrealizowane dzięki
funduszom jakie zebrała na ten cel młodzież oraz
dzięki wydatnej pomocy finansowej Sponsorów.
• 21.01.07 – O godz. 10:30 odprawiona została
Msza Św. w intencji członków Rady
Duszpasterskiej oraz wszystkich ruchów
działających przy parafii, po czym w sali katechetycznej, podzielono się opłatkiem. W trakcie
spotkania ks. proboszcz Józef Huzar poinformował zebranych o pracach wykonanych w 2006
roku i o zamierzeniach na rok 2007. W tym samym dniu Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
„Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie zbierało ofiary do puszek na pomoc
chorym dzieciom.

LUTY
• 11.02.07 – zmarła Mama ks. Proboszcza, śp. Emilia Huzar, której pogrzeb odbył się 14.02.07
w kościele parafialnym w Dzierążni k. Tomaszowa Lubelskiego. Koncelebrowanej Mszy Św.
przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło. W pogrzebie uczestniczyło wielu naszych parafian,
którzy dojechali w grupach zorganizowanych i indywidualnie.
• 825.02.07 – Pięćdziesięcioosobowa grupa
młodzieży, pod opieką ks. Krzysztofa
Krzyszczaka przebywała na dwutygodniowym
zimowym wypoczynku w Ustrzykach Dolnych.
Świetna zabawa (nowoczesny kulig na
samochodach
terenowych,
ogniska
z kiełbaskami, relaks na basenie kąpielowym
itp.) połączona była z modlitwą i skupieniem
podczas codziennej mszy św oraz adoracji.
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MARZEC
• 22.03.07 – Mszą Św. o 17:00 wierni rozpoczęli rekolekcje wielkopostne prowadzone w tym roku
przez ks. Piotra Nowaka, notariusza Kurii, duszpasterza akademickiego Politechniki Lubelskiej,
wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego Lublinie. Myśl przewodnia nauk dotyczyła
rozwinięcie myśli Jana Pawła II, że Chrystusa trzeba poznawać, kochać i naśladować.
• 31.03.07 – Podczas Mszy Św. a Archikatedrze Lubelskiej, abp J. Życiński ustanowił
kilkudziesięciu nowych szafarzy Komunii Św. wśród których byli nasi parafianie: pan Dariusz
Hajduk, pan Szczepan Kruk i pan Stanisław Skomorowski.

KWIECIEŃ
• 1.04.07 – Niedziela Palmowa – Tradycyjnie już tego dnia wierni, pod przewodnictwem księży
naszej parafii przeszli ulicami: 1 Maja, ks, Jerzego Popiełuszki i alejkami Osiedla rozważając
poszczególne Stacje Drogi Krzyżowej. Wcześniej, członkowie Akcji Katolickiej zorganizowali
przy kościele kiermasz, na którym można było nabyć gadżety związane z wielkanocną tradycją
(pisanki, koszyczki, palmy itp.) oraz „chlebki dobroci”. Zebrane środki przeznaczone zostały na
pomoc dla rodzin jej potrzebujących.
• 2.04.07 – Druga rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II. O godz. 20:00 parafianie uczestniczyli
w kolejnej już Mszy św. sprawowanej za duszę Ojca Świętego, prosząc Boga o Jego szybką
beatyfikację. Na zakończenie tego spotkania modlitewnego, o godz. 21:37 zabiły dzwony,
a obecni w kościele zaśpiewali ulubioną pieśń Ojca Świętego „Barkę”. Ogłoszone też zostało, że
w ramach obchodów 20 lecia pobytu Jana Pawła II w Lublinie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca
po mszy wieczorowej w naszym kościele będzie nabożeństwo w intencji Jana Pawła II. Przed
Mszą św., ks. proboszcz dokonał poświęcenie czterech figur: Jana Pawła II, Jezusa Miłosiernego,
św. Faustyny i św. Józefa Oblubieńca NMP, ustawionych na ogromnych głazach wokół budynku
kościoła.
• 59.04.07 – Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne
• 17.04.07 – W związku z pokazaniem się (po opadach atmosferycznych) na suficie kościoła
mokrych plam świadczących o nieszczelnym pokryciu dachu, wymieniono na dachu kościoła ok.
50 arkuszy blachy.
• 21.04.07 – Rozpoczęto czyszczenie i malowanie na zewnątrz
ścian wieży kościoła i latarni nad ołtarzem. Prace te
zakończono w ostatnich dniach kwietnia.
• 27.04.07 – Około 300 osób z lubartowskich parafii o godz.
13:00 wyjechało sprzed naszego kościoła na kolejne już
nocne czuwanie przed Obrazem Czarnej Madonny
w Częstochowie.
• 30.04.07 – Rozpoczęto prace związane z wymianą okien
i montażem dwóch witraży w oknach południowych („Burza

36

na morzu” i „Cudowny połów ryb”) i dwóch witraży w oknach północnych kościoła
(„Wniebowstąpienie Pana Jezusa” i „Przemienienie Pańskie”). Prace te zakończono 22.06.07,
w piątek przed odpustem parafialnym.

MAJ
Maj jest miesiącem poświęconym Matce Bożej. W kościele, a w niektórych wioskach
należących do naszej parafii, codziennie śpiewana jest litania Loretańska wielbiąca Matkę Jezusa.
Dzieci klas II przystąpiły do I Komunii Św. w niedziele 6 i 3 maja 2007
• 23.05.07 – Tego dnia odbyła się jednodniowa parafialna pielgrzymka na Roztocze (Zamość
Krasnobród, Zwierzyniec, Radecznica). W pielgrzymce uczestniczyło ok. 50 osób. Opieką
duchową pątników objął ks. kan. Józef Huzar.
• 27.05.07 – O godz. 12:00 Mszę Św. prymicyjną odprawił ks. Maciej Domański, który w dniu
poprzednim przyjął święcenia kapłańskie z rąk JE abp. Józefa Życińskiego.

CZERWIEC
• 1.06.07 – Podczas Mszy Św. o godz. 17:00 około 170 osób, uczniów klas III gimnazjum, przyjęło
Sakrament Bierzmowania z rąk ks. bp. Mieczysława Cisło.
• 3.06.07 – Neoprezbiter, kapucyn, o. Adam Adamczyk, odprawił o godz. 10:00 Mszę Św.
prymicyjną, a o 12:00 parafianie mogli przeżyć Mszę Św. prymicyjną, sprawowaną przez ks.
Pawła Wierzchonia.
• 7.06.07 – Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało). Procesja wyruszyła od naszego
kościoła do ołtarzy przy ul. 1go Maja i przy
Klasztorze O.O. Kapucynów. Przy czwartym
ołtarzu, na lubartowskim rynku Eucharystię
sprawował dziekan dekanatu lubartowskiego,
ks. kan. Józef Huzar. a kazanie wygłosił
wicedziekan, ks. kan. Andrzej Majchrzak.
• 9.06.07 – O godz. 8:00 grupa parafian wyjechała
autokarem do Lublina na Czuby, aby
uczestniczyć we Mszy Św. sprawowanej przed
kościołem Św. Rodziny w XX rocznicę pobytu
tam Jana Pawła II; Koncelebrowanej przez
kilkudziesięciu księży Mszy Św. przewodniczył
Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. abp Józef
Kowalczyk.
• 10.06.07 – Abp Józef Życiński odprawił
w Sanktuarium Św. Anny Mszę Św. w intencji
Jana Pawła II, a w naszym kościele o godz.
12:00 Mszę Św. prymicyjną sprawował
o. kapucyn, Piotr Wrotniak.
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• 24.06.07 – Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki naszej parafii. Sumę
odpustową o 12:00 sprawował kapucyn, o. Adam Dobrodziej – gwardian klasztoru
OO Kapucynów w Lubartowie, a kazanie głosił ks. Jarosław Orkiszewski ekonom
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Nowe witraże poświęcił ks. Andrzej
Majchrzak proboszcz parafii św. Anny w Lubartowie.
• 27.06.07 – Parafianie nasi uczestniczyli
w kilkugodzinnym czuwaniu w Archikatedrze
w ramach Tygodnia Maryjnego. Hasłem
czuwania było: „Piękna miłość tęsknotą
człowieka XXI wieku”. Adoracja przebiegała
pod przewodnictwem młodzieży z parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie.
Podczas Mszy Św. kazanie wygłosił ks. dr Jerzy
Smoleń – pracownik Katedry Współczesnych
Form Przekazu Wiary KUL.

LIPIEC
• 22.07.07 – Z racji uroczystości św. Krzysztofa, patrona kierujących pojazdami i podróżnych, po
Mszy Św. o godz. 18:00 odprawionej w ich intencji, pobłogosławieni zostali kierowcy i pojazdy.

SIERPIEŃ
• 3.08.07 – Początek pieszej (XXIX) pielgrzymki na Jasną Górę. Pątnikami z naszej parafii
opiekował sie ks. Robert Farian.

WRZESIEŃ
• 1.09.07 – Duża grupa parafian udała się na
kolejną pieszą jednodniową pielgrzymkę do
Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Pątnikom
towarzyszył ks. Marcin Flasiński.
• 18.09.07 – Pod przewodnictwem ks. J.Huzara
grupa 50 osób odbyła autokarową pielgrzymkę
do
Lichenia
odwiedzając
po
drodze:
Sanktuarium Św. Rodziny w Studziannej
Poświętnem i Kalisz (Sanktuarium Św, Józefa),
a w drodze powrotnej Niepokalanów i grób ks.
Jerzego Popiełuszki w Warszawie .

PAŹDZIERNIK
• 6.10.07 – Koła Żywego Różańca istniejące przy naszej parafii zorganizowały swój Dzień
Skupienia. Punktem kulminacyjnym była Msza Św. sprawowana przez ks. proboszcza Józefa
Huzara i ks. Marcina Flasińskiego, który głosił Słowo Boże.
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• 20.10.07 – W tę sobotę na stadionie w parku miejskim rozegrany został mecz w piłkę nożną
między księżmi i dziennikarze. Nie było wygranych, ani przegranych (wynik 1:1). Osiągnięty
dochód z zorganizowanej licytacji przeznaczony
został na Lubartowskie Hospicjum Św. Anny.
• 21.10.07 – Odbyły się wybory do Rady
Duszpasterskiej trzeciej kadencji. Z listy osób
zgłoszonych tydzień wcześniej przez parafian,
wybrane zostały 33 osoby, a przewodniczącym
z urzędu (jako proboszcz parafii) został ks. kan.
Józef Huzar. Rada Duszpasterska została
zaprzysiężona podczas Mszy Św. 18 listopada
2007, a następnie nastąpiło jej ukonstytuowanie.

LISTOPAD
• 11.11.07 – Obchody Święta Niepodległości
rozpoczęły się w naszym kościele o godz. 10:30.
Najpierw wierni i delegacje samorządów,
organizacji społecznych i szkół wysłuchali i
obejrzeli
montaż
słownomuzyczny
przygotowany przez młodzież LO im. Piotra
Firleja, a następnie
uczestniczyli w
koncelebrowanej Mszy Świętej w intencji
Ojczyzny, po której poświęcona została tablica
pamiątkowa króciutko informująca o historii
parafii. W kolumnie, w towarzystwie orkiestry
Straży Pożarnej nastąpił przemarsz do OO Kapucynów w celu złożenia kwiatów pod tablicą
pamiątkową poświęconą marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

GRUDZIEŃ
• 13.12.07 – Podczas zebrania księży dekanatu lubartowskiego dokonano wyboru dziekana, którym
na kadencję 20082012 został ks. kan. Józef Huzar proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Lubartowie.
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ROK 2008
MAJ
• 17.05.08 – W pierwszym tygodniu maja 2008 rozpoczęty został, trwający kilka tygodni, remont
"organistówki", tzn. dawnych sal katechetycznych przy kaplicy.
• 8.05.08 – W naszej parafii istnieje modlitewny ruch "Rodzina Serca Jezusowego", żyjący
duchowością Najświętszego Serca Jezusowego i mający na celu rozpropagowanie tego
nabożeństwa. Czternastoosobowe grupy modlitewne, zwane "rodzinami" przez cały rok wielbią
nieustająco Serce Pana Jezusa. Obecnie w parafii istnieją 3 takie rodziny: pw. Joanny Beretty
Molla, pw. św. Tereski od Dzieciątka Jezus i pw. św. Anny. Jest to ruch rozwojowy
i w przypadku pojawienia się następnych osób chętnych zostaną powołane do życia następne
rodziny.
• 24 maja 20 czerwca 2008– Zamontowano nowe witraże: symbolizujące dziesięć przykazań
Bożych (w "latarni" kościoła) oraz prezentujące wybranych świętych (w oknach przy wejściu do
kościoła od strony południowej).

CZERWIEC
• 21.06.08 – Na mocy dekretu wydanego przez abp. Józefa Życińskiego erygowany został
dekanat Czemierniki, a zreorganizowany dekanat Lubartów. Od tego dnia w dekanacie
lubartowskim pozostały Parafie: p.w. Przemienienia Pańskiego w Firleju, p.w. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lubartowie, p.w. św. Anny w Lubartowie, p.w. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Lubartowie, p.w. św. Ignacego Loyoli w Niemcach, p.w. św. Marii Magdaleny
w Sernikach i parafia p.w. Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie.
• 22.06.08 – Odpust ku czci patronki naszej parafii, Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączony z
obchodami XXlecia istnienia parafii. Przygotowaniem duchowym do dobrego przeżycia
jubileuszu było
wcześniejsze wysłuchanie przez parafian dwudniowych rekolekcji
wygłoszonych przez ks. kan. Krzysztofa Podstawkę, wicedyrektora Radia Er i byłego naszego
wikariusza. Na zakończenie rekolekcji, młodzież przedstawiła pantomimę, która kończyła wątek
tematu rekolekcyjnego. Uroczystą sumę odpustową sprawował Pasterz Archidiecezji Lubelskiej,
abp Józef Życiński. Arcybiskup wygłosił też kazanie oraz poświęcił nowo zamontowane witraże
(10 przykazań Bożych i święci i błogosławieni). W jubileuszu uczestniczyło duża rzesza parafian
oraz wielu zacnych zaproszonych gości: księżarodacy, byli wikariusze naszej parafii, księża
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z dekanatów: Lubartów i Czemierniki, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych
miasta, gminy i powiatu. Nie zabrakło również posługi Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lubartowie. Wszyscy mieli okazję obejrzeć wystawę fotograficzną obrazującą życie
parafii i parafian od początku istnienia wspólnoty, aż po dzień dzisiejszy.

• 23 czerwca 1 lipca 2008 – Autokarowa pielgrzymka lubartowian do grobu Ojca Św. Jana Pawła
II. Zorganizowana została przez jej duchowego opiekuna, wikariusza parafii p.w. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, ks. Krzysztofa Krzyszczaka. 50 pątników wyjechało z Lubartowa o świcie
, 23 czerwca 2008 r. Po przekroczeniu granicy Włoch, najpierw zwiedzili Wenecję z jej
najbardziej znaczącymi zabytkami i przejechali tramwajem wodnym po Canale Grande.
Odwiedzili też klasztor i Cmentarz Żołnierzy Polskich na Monte Cassino. W Rzymie zwiedzili
bazyliki św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami, Santa Maria Maggiore i wiele
innych atrakcji turystycznych. W środę podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra,
pielgrzymi spotkali się z Ojcem Św. Benedyktem XVI. Dopełnieniem tych ogromnych przeżyć
była modlitwa przy Grobie Jana Pawła II, która
była celem pielgrzymowania. To tutaj
w Watykańskich Grotach każdy mógł zadumać
się nad własnym życiem, wiarą, czy sprawami
Kościoła Powszechnego. Tutaj można było
zostawić intencje zalegające głęboko w sercach
i podziękować
za
dar
możliwości
pielgrzymowania do tego świętego miejsca.
W drodze powrotnej pielgrzymi podziwiali
zabytki Asyżu, Florencji i Padwy i po 9 dniach
szczęśliwi i ubogaceni duchowo wrócili do
Lubartowa.

PAŹDZIENIK
• 21.10.08 – Metropolita Lubelski, abp Józef Życiński, wydał dekret utworzenia parafii
Miłosierdzia Bożego w Łucce Kol. Parafia wydzielona została z obszaru naszej parafii. Od tego
dnia do parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie należą parafianie z: Annoboru,
Annoboru Kolonii, Łucki, Łucki Dolnej oraz
dotychczasowej części Lubartowa. Do
organizowania nowej parafii, budowy kościoła, plebanii i tworzenia wspólnoty wiernych
oddelegowany został już 28 sierpnia 2008 roku wikariusz naszej parafii, ks. Krzysztof
Krzyszczak. Od ponad 20 lat parafianie nowej parafii Miłosierdzia Bożego stanowili wspólnotę
parafii MBNP w Lubartowie i razem z nami budowali naszą świątynię. Teraz, kiedy oni stanęli
przed podobnie trudnym zadaniem, w ramach solidarności, podjęta została decyzja o składaniu na
tacę raz w miesiącu ofiar przeznaczoną na budowę kościoła w Łucce Kol.
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ROK 2009
MAJ
• 3.05.09 – Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła w parafii Miłosierdzia Bożego
w Łucce Kol. Uroczystej Mszy Św. przewodniczył abp Józef Życiński. Obecnych było wielu
księży, władze miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele wielu organizacji i instytucji oraz wierni
z terenu nowej parafii i z parafii sąsiednich. Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego mają już
przygotowany plac pod budowę kościoła, ale z powodu braku możliwości odprawiania tam mszy
św. w dalszym ciągu uczestniczą w nabożeństwach w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
• 9.05.09 – W kościele pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Lubartowie po raz
pierwszy w historii jego istnienia, odbyła się
uroczystość udzielenia święceń diakonatu
6 alumnom,
słuchaczom
Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Lublinie. Święceń
udzielił biskup Mieczysław Cisło, a świadkami
tej podniosłej chwili byli przedstawiciele
Seminarium, wielu duchownych, rodziny oraz
parafianie. Wśród wyświęconych byli dwaj
lubartowianie: dk Łukasz Sidor z naszej parafii
i dk Konrad Szlachta z Parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego.

WRZESIEŃ
• 3.09.09 – Uruchomiona została nowa parafialna
strona internetowa, wspólna dla wszystkich
lubartowskich
parafii
i
klasztoru
OO Kapucynów.
Obecna forma umożliwia
internautom łatwiejszy dostęp do informacji
wspólnych dla lubartowskiego Kościoła,
a równocześnie dotyczących poszczególnych
wspólnot. Informacje ogólne znaleźć można pod
adresem: www.parafia.lubartow.pl natomiast
wiadomości dot. poszczególnych parafii
i klasztoru OO Kapucynów znajdują się
w zakładkach.
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ROK 2010
KWIECIEŃ
• 10.04.10 – W tym dniu o godz. 8:41:06 pod Smoleńskiem (Rosja) zastąpiła katastrofa polskiego
samolotu Tu154 z 96 osobami na pokładzie. Zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi.
Wśród ofiar znalazł się Prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, przedstawiciele
Kancelarii Prezydenta, parlamentu, sił zbrojnych, duchownych, różnych stowarzyszeń i instytucji
oraz cała załoga samolotu. Delegaci zmierzali do Katynia by tam uczcić pamięć jeńców
wojennych zamordowanych w 1940 r przez NKWD. Katastrofa okryła żałobą cały Kraj, w tym
nasze lubartowskie wspólnoty parafialne.
• 10.04.10 – Zakończenie Archidiecezjalnych Mistrzostw Ministrantów w Piłce Nożnej.
Zakończenie nietypowe bez zwycięzców i bez pokonanych. Z powodu żałoby narodowej po
osobach, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, finał mistrzostw został przerwany. Wcześniej,
w eliminacjach, które rozpoczęły się 6 lutego 2010, po raz pierwszy brała udział nasza parafia
reprezentowana przez zespoły piłkarzy we wszystkich kategoriach wiekowych. Do drugiego
etapu Mistrzostw, na poziomie dekanatów (w naszej grupie: michowski, puławski, garbowski,
kazimierski, czemiernicki i lubartowski), nie zakwalifikowali się tylko piłkarze zespołu klas III
IV. Drużyny klas VVI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych
reprezentowały parafię MBNP w Lubartowie w finale, który został niedokończony.
• 11.04.10 – O godz. 18:00 w Bazylice św. Anny w Lubartowie odprawiona została uroczysta
Msza Św. w intencji wszystkich osób, które, poprzedniego dnia poniosły śmierć w wyniku
rozbicia się samolotu pod Smoleńskiem. Mszę Św. pod przewodnictwem dziekana ks. kan. J.
Huzara celebrowało wielu lubartowskich księży, a uczestniczyła duża grupa lubartowian. Nie
zabrakło również przedstawicieli władz miasta, powiatu i gminy oraz innych instytucji i
organizacji. Obecne też były poczty sztandarowe Armii Krajowej, szkół, urzędów itp. Wszyscy
polecali Panu Bogu dusze elity narodu polskiego, która niespodziewanie zakończyła życie w
sobotę, 10 kwietnia 2011r, chcąc oddać hołd Rodakom pogrzebanym w Lesie Katyńskim.

MAJ
• 1820.05.10 – Parafianie wspólnoty Matki Bożej
Nieustającej Pomocy uczestniczyli w pielgrzymce do Wilna.
W drodze do Matki Bożej Ostrobramskiej odwiedzili
Sanktuaria: Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, Świętej
Wodzie, Sokółce, Różanymstoku i Studzienicznej, by na
nocleg dotrzeć do Smolan. W Wilnie, przy Obrazie Matki
Bożej Ostrobramskiej, uczestniczyli we Mszy Św.
odprawionej przez duchowego opiekuna pątników,
ks. kan. Józefa Huzara
proboszcza parafii i dziekana
dekanatu lubartowskiego. Po spotkaniu z wileńską Matką
Miłosierdzia i spacerze po Wilnie, lubartowianie wrócili na
teren Polski, by następnego dnia, powracając do Lubartowa
być jeszcze u Matki Bożej Sejneńskiej, popłynąć statkiem po
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jeziorach pojezierza suwalskoaugustowskiego, poznać też Suchowolę i Okopy miejscowości
związane ze Sługą Bożym, ks. Jerzym Popiełuszko. Wszystkim podobało się też prawosławne
sanktuarium w Grabarce. Ubogaceni duchowo i szczęśliwi wszyscy powrócili do Lubartowa.
• 30.05.10 – W odpowiedzi na apel Metropolity Lubelskiego ks. abp. Józefa Życińskiego,
w niedzielę, 30 maja 2010 zbierane były do puszek ofiary przeznaczone na pomoc dla rodzin
poszkodowanych w wyniku ogromnej powodzi jaka dotknęła wielu Polaków, w tym również
mieszkańców nadwiślańskich parafii naszej archidiecezji. Nasi parafianie wyrazili swoją
solidarność z powodzianami składając jak zwykle hojną ofiarę.

CZERWIEC
6.06.10 – o godz. 6.00 wyruszyła
pielgrzymka autokarowa do Warszawy na
beatyfikację Ks. Jerzego Popiełuszki. Nasza parafia
przygotowywała się na beatyfikację przez
trzydniowe triduum, podczas którego parafianie
rozważali życie i służbę ks. Jerzego dla Kościoła
i narodu polskiego. Rozważali też jego myśli
i nauczanie dotyczące godności człowieka,
wolności i poszanowania ludzi pracy. Po udziale
w uroczystej Mszy Św. odprawionej na Placu
Piłsudskiego w Warszawie, w pamięci pątników
pozostały słowa, które padły z z ust papieskiego wysłannika abp. Angelo Amato, prefekta
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych: "Beatyfikacja ks. Popiełuszki, to wielki dar dla wielkiego
narodu", On też odczytał list apostolski z decyzją papieża Benedykta XVI w sprawie beatyfikacji
ks. Jerzy Popiełuszki. "Spełniając życzenie naszego brata Kazimierza Nycza, arcybiskupa
warszawskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych, za radą
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą władzą apostolską zezwalamy, aby odtąd czcigodnemu
słudze bożemu Jerzemu Popiełuszce, prezbiterowi i męczennikowi, wytrwałemu i niestrudzonemu
świadkowi Chrystusa, który zwyciężył zło dobrem aż do przelania krwi, przysługiwał tytuł
błogosławionego" napisał papież Benedykt XVI w liście apostolskim, który w języku włoskim
odczytał abp Amato. List został także odczytany w języku polskim przez abp. Nycza. Zgodnie
z postanowieniem papieża, święto błogosławionego ks. Popiełuszki będzie obchodzone corocznie
19 października, czyli w dniu jego śmierci. Podczas Mszy Św. beatyfikacyjnej, pielgrzymi
z Lubartowa, z opiekunem duchowym, ks. Mariuszem Karczmarczykiem, modlili się w intencji
wszystkich lubartowskich księży i wszystkich lubartowian. Prosili nowego Błogosławionego
o opiekę i wstawiennictwo u Boga w wymienionych intencjach.
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ROK 2011
LUTY
• 10.02.11 – W Rzymie, nagle, zmarł metropolita
lubelski, abp Józef Życiński. Miał 63 lata.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 lutego
2011 w lubelskiej Archikatedrze pw. św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.
• 27.02.11 – Przed siedmioma miesiącami
delegacja naszych parafian uczestniczyła w
Warszawie
w
uroczystości
beatyfikacji
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, a w
niedzielę, 27 lutego 2011 roku w ramach
peregrynacji Archidiecezji Lubelskiej, Relikwie
Błogosławionego ks. Jerzego odwiedziły naszą
wspólnotę parafialną. Wierni uczestniczący tego dnia w Mszach Św. prosili Bł. księdza Jerzego
o wstawiennictwo we wszystkich intencjach indywidualnych i Kościoła Powszechnego. Mogli
też ucałować Relikwiarz.

KWIECIEŃ
• 29.04.11 – Do Włoch wyruszyła parafialna
pielgrzymka zorganizowana przez wikariusza,
ks. Mariusza Karczmarczyka. W dniu 1 maja
2011
r
pielgrzymi
uczestniczyli
w uroczystościach związanych z beatyfikacją
"naszego" Papieża, Jana Pawła II. Mszę Św.
beatyfikacyjną celebrował Papież Benedykt XVI
i z jego ust wszyscy usłyszeli formułę
o umożliwieniu od tej chwili nazywania Jana
Pawła II błogosławionym oraz o ustanowieniu Jego święta w dniu 22 października każdego roku.
W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili jeszcze Asyż miasto św. Franciszka i św. Klary.

MAJ
• 3.05.11 – Finał Mistrzostw Ministrantów
i Lektorów w Halowej Piłce Nożnej. Eliminacje
do tych mistrzostw rozpoczęły się w listopadzie
2010 roku. Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Lubartowie była organizatorem etapu
dekanalnego (6 i 20 listopada 2010),
a reprezentowana była w czterech kategoriach
wiekowych. Rozgrywki były bardzo ciekawe,
ponieważ wzięło w nich udział wiele drużyn, co
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wymagało od każdej dobrego przygotowania fizycznego i ogromnych poświęceń podczas
meczów. W marcu 2011, w Lublinie odbyły się Mistrzostwa na poziomie archidiecezji. Do
reprezentacji Archidiecezji Lubelskiej zakwalifikowali się piłkarze klas VVI szkół
podstawowych z naszej parafii. W ogólnopolskich Mistrzostwach w Gdańsku (13 maja 2011)
nasi reprezentanci zajęli 12 miejsce na około 30 drużyn z całej Polski. Od pierwszych rozgrywek
eliminacyjnych, aż do finału w Gdańsku, opiekunami naszych parafialnych piłkarzy byli
wikariusze: ks. Marcin Flasiński i ks. Radek Wójcik.

CZERWIEC
• 2.06.11 – Rozpoczęto malowanie elewacji zewnętrznej budynku kościoła. Był to początek
materialnego przygotowania parafii do wizytacji kanonicznej zaplanowanej na czerwiec roku
2012.

LIPIEC
• 26.07.11 – Tradycyjnie już wspólnota
lubartowska obchodziła trzydniowe uroczystości
związane z odpustem ku czci patronki Bazyliki
św. Anny. W tym roku uroczystość tę zaszczycił
swoją obecnością PrymasSenior Polski,
ks. kardynał Józef Glemp, który przewodził
sprawowaniu uroczystej Sumy Odpustowej oraz
wygłosił homilię.

PAŹDZIERNIK
• 22.10.2011 – duża grupa parafian pod
przewodnictwem księży uczestniczyła w uroczystym ingresie do Archikatedry Lubelskiej
ks. abp. Stanisława Budzika. Abp Stanisław zastąpił swego poprzednika, śp. ks. abp. Józefa
Życińskiego, który 10. lutego 2011 zmarł nagle w Rzymie .
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ROK 2012
STYCZEŃ
• 22.01.2012 – Corocznym zwyczajem, o godz. 10:30 w naszym kościele odprawiona została
uroczysta Msza św. w intencji członków wszystkich wspólnot parafialnych, po czym w sali
katechetycznej podzielono się opłatkiem, składając życzenia świątecznonoworoczne.

KWIECIEŃ
• 2628.04.2012 – Grupa około 50 parafian
uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej do
Częstochowy, Gidel, Czernej, Oświęcimia,
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik
i Krakowa. Opieką duchową objął pątników nasz
wikariusz, ks. Mariusz Karczmarczyk.

MAJ
• maj 2012 – Zakończyła się, trwająca kilka
tygodni renowacja wnętrza kościoła.
• 13.05.2012 – Mszą św. o godz. 18:00 rozpoczęto
cykl nabożeństw fatimskich, które będą trwały
do października. Podczas mszy kazanie wygłosił
ks.
infułat
Jan
Pęzioł,
egzorcysta
archidiecezjalny, ojciec duchowny kapłanów
Archidiecezji Lubelskiej. Po Mszy św.
i nabożeństwie wierni uczestniczyli ze świecami
w procesji dokoła kościoła. Po raz pierwszy w
naszej parafii po nabożeństwie fatimskim
udzielono indywidualnego błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem.

CZERWIEC
• 1.06.2012 – Tradycyjnie już po raz 14 parafia
Matki Bożej Nieustającej Pomocy zorganizowała
wyjazd na nocne czuwanie przed obrazem Matki
Bożej na Jasnej Górze. W pielgrzymce
uczestniczyło ok. 300 mieszkańców Lubartowa
i okolic. Przewodnictwo w czasie czuwania
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podzielono między poszczególne wspólnoty parafian, a wszyscy modlili się w intencji parafii,
Ojczyzny oraz w intencjach własnych. Mszę św. o północy współcelebrowali nasi wikariusze,
ks. Marcin Flasiński i ks. Radosław Wójcik.
• 9.06.2012 – Parafianie pod opieką księży wyjeżdżali do Lublina na uroczystości obchodów
25 rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II w Lublinie. Główne uroczystości odbywały się na terenie
parafii pw. Świętej Rodziny, którą w 1987 roku odwiedził Papież Jan Paweł II. Mszy św.
przewodniczył ks. abp Stanisław Dziwisz.
• 24.06.2012 – Dzień odpustu parafialnego
poświęconego Matce Bożej Nieustającej
Pomocy, patronce naszej parafii i dzień wizytacji
parafii przez ks. abp. Stanisława Budzika, który
przewodniczył uroczystej sumie o godz. 12:00,
a także wygłosił homilię. W Eucharystii
uczestniczyli
parafianie
i
ich
goście,
przedstawiciele
władz
państwowych
i samorządowych, szkół, różnych instytucji oraz
miejstowi i zaproszeni księża. Podczas Mszy św.
ksiądz
proboszcz
Józef
Huzar
złożył
ks. Arcybiskupowi sprawozdanie z wykonanych
prac materialnych oraz pracy duszpasterskiej za
ostatnie 6 lat, tj. od czasu poprzedniej wizytacji. Z inicjatywy ks. Arcybiskupa odbyły się
spotkania z: nauczycielami – w Szkole Podst. nr 3 im. Piotra Firleja oraz z członkami wszystkich
wspólnot parafialnych (w dawnej kaplicy i na plebanii). W trakcie tych spotkań ks. Arcybiskup
starał się poznać zakres działań poszczególnych wspólnot, ale też posłużył dobrymi radami na
przyszłość.

WRZESIEŃ
• 29.09.2012 – W ramach uczestnictwa parafii
w życiu
społecznopatriotycznym
miasta,
w naszym kościele odprawiona została Msza św.
w intencji śp. kpt. Wacława Lalki (lekarza),
który w kwietniu 1940 roku został zamordowany
w Katyniu. We mszy uczestniczyli pracownicy
i młodzież Gimnazjum nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza,
przedstawiciele
organizacji
społecznopolitycznych
oraz
mieszkańcy
Lubartowa. Po Eucharystii, jej uczestnicy,
z ks. dziekanem Józefem Huzarem, przeszli do
szkoły, gdzie na jej dziedzińcu posadzono dąb
pamięci poświęcony kpt. Wacławowi Lalce
urodzonemu 22 września 1910 roku w naszym mieście.

PAŹDZIERNIK
• 11.10.2012 – W pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą
rocznicę opublikowania przez bł. Jana Pawła II Katechizmu Kościoła Katolickiego, w Kościele
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Powszechnym i w naszej parafii rozpoczęto obchody Roku Wiary. Czas ten ma posłużyć
wiernym m.in, pogłębieniu treści zawartych w K.K.K. Z tego względu w naszym kościele, przed
ołtarzem wyłożony jest tekst Pisma Św. oraz Katechizm Kościoła Katolickiego, by każdy mógł
w dogodnym dla siebie czasie podejść i przeczytać dowolnie wybrany fragment.
• 13.10.2012 – Mszą św. o godz. 17:00 zakończono tegoroczny cykl nabożeństw fatimskich. Mszy
św. przewodniczył i wygłosił homilię ks. abp Stanisław Wielgus – senior.
• 21.10.2012 – Niedziela poświęcona wyborom do Parafialnej Rady Duszpasterskiej, do czego
obligował „Dekret zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich” wydany przez
abp. Stanisława Budzika. Wybranych 29 członków rady złożyło uroczyste ślubowanie 2 grudnia
2012 podczas Mszy św. o godz. 10:30.
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ROK 2013
MARZEC
• 12.03.2013 – Początek konklawe mającego na celu wybór następcy papieża Benedykta XVI,
który po wcześniejszym uprzedzeniu, ustąpił z funkcji 28 lutego 2013 r. Już drugiego dnia, 13
marca 2013 nowym papieżem wybrany został jezuita, prymas Argentyny, Jorge Mario Bergoglio,
który przyjął imię Franciszek.

CZERWIEC
• 30.06.2013 – to dzień odpustu poświęcony
patronce naszej parafii, Matce Bożej Nieustającej
Pomocy. W roku 2013 był to dzień szczególny
dla miejscowych księży i wspólnoty parafian
skupionych przy naszym kościele. W obecności
wielu dostojnych Gości świętowany był potrójny
jubileusz:
 30 rocznicy powstania Samodzielnego Ośrodka
Duszpasterskiego
 25 rocznicy erygowania parafii
 15 rocznicy konsekracji kościoła p.w. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie.
Uroczystej
sumie
odpustowej
przewodniczył abp Stanisław Budzik, a homilię wygłosił wicekanclerz Kurii Metropolitalnej
w Lublinie, ks. kan. Krzysztof Podstawka. Podczas tej Mszy św. dziękowaliśmy Panu Bogu za
wszelkie łaski jakimi obdarzał wszystkich (żyjących i nieżyjących), którzy w jakikolwiek sposób
przyczyniali się, bądź przyczyniają do tego byśmy mogli, tak jak dzisiaj, spotykać się i modlić
w naszym kościele. Prosiliśmy też Pana Boga, by błogosławił nam na następne lata. Oprawę
Mszy św. przygotowali członkowie parafialnych wspólnot oraz schola parafialna pod kierunkiem
p. Pawła Pasikowskiego. Podniosły klimat uroczystości wspomagała orkiestra Powiatowej
Straży Pożarnej w Lubartowie. Podczas procesji dokoła kościoła, kończącej świętowanie
jubileuszów, wszyscy obecni mogli zobaczyć oficjalnie zaproszonych Gości. A byli to:
 abp Stanisław Budzik, ks. kan. Krzysztof Podstawka, ks. kan. Wojciech Pęcherzewski i inni
przedstawiciele Kurii Lubelskiej;
 księża rodacy i księża, którzy wcześniej byli
wikariuszami w naszej parafii;
 siostry zakonne – nasze rodaczki i siostry
felicjanki z Jadwinowa;
 przedstawiciele
lubartowskich
władz
i instytucji
samorządowych,
rządowych
i pozarządowych;
 przedstawiciele żołnierzy Armii Krajowej;
 cała rzesza parafian i ich gości, którzy chcieli
wspólnie z naszą wspólnotą parafialną przeżyć
ten dzień.
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Oczywiście wśród obecnych nie zabrakło również miejscowych wikariuszy: ks. Radosława
Wójcika, ks. Marcina Flasińskiego, ks. Mariusza Karczmarczyka oraz proboszcza parafii,
dziekana dekanatu lubartowskiego, ks. kan. Józefa Huzara. To właśnie dzięki Jego pracy,
poświęceniu i zaangażowaniu parafianie mogli przeżyć jubileusze, a od ponad 30 lat cieszyć się
nową wspólnotą parafialną. To ks. kan. Józef Huzar przychodząc w 1982 roku do pracy
w Lubartowie i mając za zadanie utworzenie nowego ośrodka duszpasterskiego (później parafii)
wyłączonego z południowej części parafii św. Anny, poświęcił ponad 30 lat swojego życia i dużą
część zdrowia aby sprostać temu zadaniu. To w głównej mierze Jemu należą się wyrazy
wdzięczności za to, że przez wszystkie „lubartowskie” lata utworzył duchową wspólnotę, a na
„szczerym polu” wybudował to wszystko, co dziś możemy podziwiać i z czego możemy
korzystać: kościół (wcześniej kaplicę), dom parafialny i małą architekturę dokoła tych
zabudowań.

SIERPIEŃ
• 3.08.2013 – w sobotę, z Lublina na Jasną Górę
wyruszyła 35. Piesza Pielgrzymka, w której
udział wzięło około 140 osób z Lubartowa
(w tym oczywiście nasi parafianie). Hasłem
pielgrzymki było „Z wiarą przez życie”. Na
szlaku pielgrzymim (w Ożarowie) odwiedził
pątników wikariusz naszej parafii, ks. Mariusz
Karczmarczyk, który częstował ciepłym
posiłkiem i świeżym pieczywem. Pielgrzymi ze
swej strony zobowiązali się pamiętać
w modlitwie o ks. proboszczu Józefie Huzarze,
księżach
wikariuszach
oraz
wszystkich
parafianach.
• 31.08.2013 – w roku bieżącym, jak już
rokrocznie od ponad 30 lat, parafianie Matki
Bożej Nieustającej Pomocy udali się pieszo do
Sanktuarium
Matki
Bożej
Kębelskiej
w Wąwolnicy, aby podziękować za wszelkie
łaski Boże otrzymane za Jej wstawiennictwem
i prosić w różnych intencjach. Opiekunem
duchowym pątników z ramienia naszej parafii
był ks. Mariusz Karczmarczyk.

WRZESIEŃ
• 28.09.2013 – po raz pierwszy w tym roku
Lubartów i nasza parafia włączyła się
w ogólnopolską
inicjatywę
polegającą
na
odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego na
ulicach polskich miast (tego samego dnia i o tej
samej porze). W pięciu punktach Lubartowa

51

(skrzyżowania: ul. Lubelskiej z Kolejową, z Al. 1000 Lecia i z Jana Pawła II oraz Słowackiego
z Lipową i Wojska Polskiego z Kopernika) modlono się o miłosierdzie Boże i pokój dla świata,
o jego przemianę, o nawrócenie ludzi...

PAŹDZIERNIK
• 3.10.2013 – kolejny już raz nasi parafianie
uczestniczyli w autokarowej pielgrzymce do
Katedry Lubelskiej, do Matki Bożej Płaczącej.
Przed obrazem Matki Bożej lubartowianie
czuwali od godz. 19:00 uczestnicząc najpierw w
Eucharystii, przed którą proboszcz, ks. kan. Józef
Huzar zapoznał uczestników z historią parafii
Matki Bożej Nieustającej w Lubartowie. Mszy
św. przewodniczył i kazanie wygłosił bp
Mieczysław Cisło.
Oprawę Mszy św.
przygotowała schola parafialna i członkowie
Legionu Maryi. Po Apelu Jasnogórskim ks.
prałat Adam Lewandowski, proboszcz parafii
katedralnej, oprowadził lubartowian po katedrze, skarbcu i krypcie pod katedrą, gdzie są
pochowani lubelscy biskupi. Pątnicy uduchowieni i szczęśliwi wrócili do domów.
• 13.10.2013 – Mszą św. o godz. 17:00 zakończył
się tegoroczny cykl nabożeństw fatimskich. Już
po raz kolejny swoją obecnością zaszczycił naszą
parafię abp Stanisław Wielgus. Przewodniczył
On Eucharystii i wygłosił do obecnych Słowo
Boże.
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ROK 2014
STYCZEŃ
• 6.01.2014 – włączając się w realizację sugestii abp. Stanisława Budzika, nasi parafianie
uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami z Bazyliki św. Anny na plac przed
ratuszem. Tam, wśród innych atrakcji dzieci mogły uczestniczyć w konkursie na najładniej
zaśpiewaną kolędę.

KWIECIEŃ
• 27.04.2014 – tego dnia nasi pielgrzymi, pod
duchową opieką ks. Mariusza Karczmarczyka
uczestniczyli w uroczystej Mszy św. na Placu
św. Piotra w Watykanie. Podczas tej Eucharystii
świętymi ogłoszeni zostali byli papieże: Jan
Paweł II i Jan XXIII. Ewenementem tej
uroczystości był fakt, że przy ołtarzu znajdowało
się równocześnie dwóch papieży: obecny –
Franciszek i Jego poprzednik – Benedykt XVI.
Po
uroczystościach
kanonizacyjnych
lubartowscy pielgrzymi udali się w dalszą podróż
po Italii, by odwiedzić m.in. San Giovanni
Rotondo, Mannopello, Loreto, Capri, Wenecję
itd. Po kilku dniach podróży autokarem, zmęczeni, ale odnowieni duchowo, powrócili do
Lubartowa.

WRZESIEŃ
• 28.09.2014 – już drugi rok z rzędu członkowie
Domowego Kościoła zaprosili mieszkańców
Lubartowa do udziału w odmawianiu Koronki do
Miłosierdzia Bożego na ulicach naszego miasta.
Podobnie jak w roku ubiegłym, na terenie naszej
parafii modlono się na dwóch skrzyżowaniach
ul. Lubelskiej: z Kolejową i z Al. 1000 Lecia.
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ROK 2015
KWIECIEŃ
19.04.2015 – Wpisując się w obchodzony w Polsce od
2009 roku w Polsce Tydzień Biblijny, lubartowskie
parafie (w tym Parafia Matki Bożej Nieustającej
Pomocy) w 2015 roku po raz pierwszy podjęły
inicjatywę przeprowadzenia w naszym mieście
Maratonu Biblijnego, w trakcie którego przeczytane
zostały wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu.
Ogółem w Lubartowie w tę akcję zaangażowało się
ponad 450 osób, które przeczytały ponad 900
fragmentów Pisma Św. Na rozpoczęcie lubartowskiego
Maratonu Biblijnego, 19 kwietnia 2015 w naszym
kościele odprawiona została Msza św., a czytanie
zainaugurował ks. kan. Józef Huzar, proboszcz parafii,
który przeczytał pierwszy fragment z Księgi Rodzaju, po
czym „pałeczkę” przejęli parafianie. W naszej parafii Słowo Boże czytane było od 19 do 21
kwietnia 2015 roku; uczestniczyło w nim ok. 200 parafian, którzy przeczytali ponad 200
fragmentów Biblii. Inni obecni w kościele ze skupieniem wsłuchiwali się w czytane Słowo
Boże, rozważali i zgłębiali Jego treść.
•

•

21.04.2015 – Mszą św. wieczorową zakończony został pierwszy etap Maratonu Biblijnego
w Lubartowie. Egzemplarz Pisma Świętego przekazano społeczności skupionej przy
klasztorze Ojców Kapucynów, gdzie nastąpiło dalsze Jego czytanie.

CZERWIEC
•

28.06.2015 – Podwójna uroczystość: odpust
ku czci Patronki naszej parafii pw. Matki
Bożej Nieustającej Pomocy oraz uroczyste
pożegnanie
ks. kan. Józefa Huzara w
związku
z otrzymaniem
nominacji
zwalniającej z funkcji proboszcza i
przenoszącej w stan emerytalny.

54

Ks. kan. Józef Huzar przepracował w Lubartowie 33 lata:
 w latach 19821988 jako rektor Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego, organizujący
od podstaw wspólnotę parafialną i budujący tymczasową kaplicę, a potem dom parafialny
i kościół;
 w latach 19882015 jako proboszcz parafii prowadzący prace duszpasterskie oraz
budowlane, kończące budowę kościoła i małą architekturę wokół niego, budujący kaplicę w Wólce
Rokickiej i ostatnio tworzący nową parafię pw. Miłosierdzia Bożego w Łucce Kol.
Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił też homilię. Omówił osiągnięcia ks. kan. Józefa
Huzara na przestrzeni lat pracy w Lubartowie: utworzenie wspólnoty parafialnej, troska o istniejące
przy parafii wspólnoty, organizowanie miejsca pod budowę kompleksu budynków parafialnych,
czuwanie nad ich budową, budowa kaplicy w Wólce Rokickiej, utworzenie nowej parafii w Łucce
Kol. To najważniejsze, ale nie wszystkie osiągnięcia ks. Seniora, ponieważ nie sposób w kilku
zdaniach opowiedzieć o Jego trzydziestu trzech lubartowskich latach. Wieloma innymi ciepłymi
słowami określającymi ks. Seniora, podziękowaniami za to, co było i złożonymi życzeniami na
następne lata, ks. bp Artur ujął wszystkich uczestniczących we Mszy św., a przede wszystkim
samego ks. Józefa. Na zakończenie Mszy św. przyszedł czas na podziękowania i życzenia
skierowane do ks. kan. Józefa Huzara, dotychczasowego proboszcza parafii.
Najpierw, w imieniu całej wspólnoty parafialnej,
podziękowania złożył wiceprzewodniczący Parafialnej Rady
Duszpasterskiej, p. Tomasz Prażmo, mówiąc:
„Trzydzieści trzy lata pasterzowałeś w naszej parafii. Były
to lata naznaczone pracą, chorobą, czasem niezrozumieniem, ale
również radością, modlitwą i dumą z realizacji własnego
powołania. ...
Trudno zliczyć, ile sakramentów zostało
udzielonych, ile łask wyproszonych, ile pociechy wlano w ludzkie
serca. To Twoja współpraca księże Proboszczu z Bogiem i ludźmi
zaowocowała tymi dziełami. To jest Twoje dzieło wiary. ... Dzisiaj,
kiedy odchodzisz na emeryturę my parafianie chcemy wyrazić
swoją ogromną wdzięczność. Wdzięczność Bogu za Twoje
powołanie oraz wdzięczność Tobie za Twoje zaangażowanie.
Jesteś człowiekiem, który w pełni angażuje się w powierzone zadania, który nie umie pracować byle
jak, który jest wymagający, ale przede wszystkim od siebie. ... Chcemy tak prosto i szczerze
powiedzieć DZIĘKUJEMY! Naszą wdzięczność najpełniej wyrazimy przede wszystkim w naszej
modlitwie za Ciebie, którą Ci obiecujemy. Na dalsze lata życia życzymy sił i zdrowia oraz szczęścia
płynącego ze świadomości wypełnienia swojego powołania. Niech Bóg będzie dla Ciebie
największą nagrodą.”
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Po tych życzeniach, wspólnie z p. Ewą
Bielawską, członkiem Rady, wręczyli ks.
Seniorowi od wszystkich parafian wiązankę
trzydziestu trzech pąsowych róż, symbolicznie, po
jednej za każdy rok pracy w Lubartowie.
Wicewojewoda Lubelski p. Marian
Starownik do swoich życzeń i podziękowań
dołączył „Dyplom uznania” i medal od Wojewody
Lubelskiego Wojciecha Wilka.
Wiele miłych słów usłyszał też ks. Senior
od przedstawicieli władz samorządowych –
Burmistrza Janusza Bodziackiego,
Zastępcy
Burmistrza Radosława Szumca, Wójta Gminy
Lubartów Krzysztofa Kopyścia oraz Starosty
Lubartowskiego Fryderyka Puły.
Do
życzeń
przedstawiciele szkół
naszego miasta.

dołączyli
oraz innych

również
instytucji

W swoich podziękowaniach kończących
część pożegnalną Mszy św. ks. kan. Józef Huzar
zwrócił się najpierw do ks. bp. Artura Mizińskiego
dziękując za przybycie, przewodniczenie Mszy św.,
kazanie i dobre słowa. Następnie wspomniał
swoich kolejnych kolejnych proboszczów, którym
b. wiele zawdzięcza i, o których zawsze pamięta
w modlitwie:
 śp. ks. Stefana Kędzierskiego – proboszcza parafii
pw.
św.
Jana
Chrzciciela
w Baranowie,
 obecnego na Mszy św. ks. kan. Antoniego
Bezpalko – obecnie już emerytowanego proboszcza
parafii pw. św. Joachima i św. Anny w Annopolu,
który niosąc Najświętszy Sakrament przewodniczył
procesji
eucharystycznej
(po
Mszy
św.
odpustowej),
 ks. parałata Piotra Kimaka – byłego proboszcza
parafii
pw.
św.
Franciszka
Ksawerego
w Krasnymstawie, który ze względu na stan
zdrowia nie mógł przybyć na nasze uroczystości odpustowe, ale myślami był z nami,
 śp. ks. prałata Andrzeja Tokarzewskiego – proboszcza parafii pw. św. Anny w Lubartowie.
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Słowa podziękowań i wdzięczności
usłyszeli też wszyscy inni obecni na Mszy św.:
księża z dekanatu lubartowskiego, księża goście,
przedstawiciele
władz
rządowych
i samorządowych, organizacji i instytucji, a przede
wszystkim parafianie. Ks. Senior podziękował
wszystkim za pamięć w modlitwie i wsparcie
w każdej innej formie przy realizacji zadań jakie
stały przed parafią od 1982 roku do dziś. Tę pomoc
otrzymywał niejednokrotnie, a doświadczał jej zwłaszcza w czasach trudnych, niesprzyjających
budowie obiektów sakralnych. Ks. Senior ze wzruszeniem mówił o czasach, kiedy złożony
chorobami odczuwał ze strony parafian i przyjaciół duchową pomoc i moc ich modlitwy w Jego
intencji. Za to dobro również dziękował. Ks. Senior Józef Huzar zadeklarował, że zawsze będzie
w modlitwie pamiętał o wszystkich, których spotkał na swojej drodze. A ponieważ w dalszym ciągu
będzie mieszkał wśród nas, obiecał, że w miarę możliwości, będzie dalej służył Panu Bogu i nam,
parafianom. Za wygłoszone słowa ks. Senior Józef otrzymał od obecnych w kościele bardzo głośne
i długie oklaski.
Tegoroczną odpustową i pożegnalną Mszę św. zakończyła procesja eucharystyczna wokoło
kościoła.
Wspomnieć należy, że oprawę muzyczną uroczystości zapewnili: organista p. Paweł
Pasikowski i schola parafialna pod jego kierunkiem oraz jak zawsze niezawodna orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie, która chętnie przyjęła zaproszenie i upiększyła
muzycznie to duchowe spotkanie.
•

12.07.2015  Podczas Mszy św. o godz.
18:00 dokonało się liturgiczne objęcie
parafii
przez
nowego
Proboszcza,
ks. kanonika Piotra Stańczaka. Przed
uroczystą liturgią przedstawiciele parafii
przywitali ks. Proboszcza i nowego
wikariusza ks. Łukasza Włoska.

Na początku przedstawiciele Rady Duszpasterskiej i innych wspólnot parafialnych wyrazili
życzliwość wobec nowoprzybyłych kapłanów. Ks. Proboszcz otrzymał obraz patronki naszej parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie młodzież i dzieci ciepłymi słowami wyrazili
otwartość i pragnienie wspólnej pracy duszpasterskiej. Na zakończenie przedliturgicznej części
uroczystości przemówił ks. Senior kan. Józef Huzar, który serdecznie uściskał swojego następcę
oraz neoprezbitera. Gestom tym towarzyszyły brawa zgromadzonych wiernych.
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Okolicznościowe kazanie wygłosił ks.
prof. dr hab. Leszek Adamowicz, wykładowca
KUL i Oficjał Sądu Metropolitalnego. Na
przykładzie struktury tortu i sposobu jego
konsumpcji barwnie opisał funkcjonowanie
Kościoła na różnych jego szczeblach, wskazując
jednocześnie żywą obecność Chrystusa w każdej
cząstce Mistycznego Ciała, podobnie jak w każdej
partykule eucharystycznej.

Ks. kan. Andrzej Majchrzak, wicedziekan dekanatu lubartowskiego, jako
przedstawiciel ks. abp. Stanisława Budzika, odczytał dekret nominacyjny. Również z rąk
ks. wicedziekana nowy proboszcz, ks. kan. Piotr Stańczak otrzymał symboliczne klucze do
kościoła stanowiące symbol przejęcia odpowiedzialności i zwierzchnictwa nad parafianami.
W uroczystości tej licznie uczestniczyli kapłani i wierni z Lubartowa i z parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach, w której ostatnio pracował ks. Piotr.
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